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ŽUPANIJA

-

ostali akti:

4.

90.
Temeljem članka 80. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09.), predstojnik Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i primjenjuje se od dana kojeg
je, sukladno točki 2. ove Odluke,
dostavljena
predsjedniku
Župaijske
skupštine i županu Brodsko-posavske
županije, a objavit će se na Oglasnoj
ploči Brodsko-posavske županije, te u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OBRAZLOŽENJE

ODLUKU
1.

Obustavlja se od primjene odredba članka
48. Statuta Brodsko-posavske županije,
Klasa: 021-01/09-01/38, Urbroj:2178/1-0109-1 od 16. srpnja 2009. godine.

2.

Ova Odluke bez odgode dostavit će se
predsjedniku Županijske skupštine i
županu
Brodsko-posavske
županije,
sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi.

3.

Ova Odluka, s preslikom Statuta, bez
odgode dostavit će se Ministarstvu uprave
Republike Hrvatske.

Županijska skupština Brodsko-posavske
županije, na 2. sjednici od 16. srpnja 2009.
godine, donijela je Statut, koji je župan Brodskoposavske županije dostavio predstojniku Ureda
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
dana 23. srpnja 2009. godine.
Članak
48.
Statuta
propisuje
da
Županijska skupština ima tajnika. Tajnik
Skupštine za svoj rad odgovara predsjedniku
Županijske skupštine i Županijskoj skupštini.
Kako su službenički odnosi u cijelosti uređeni
posebnim
Zakonom
o
službenicima
i
namještenicima
u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
86/08) ovu odredbu treba smatrati nezakonitom.
Tajnik Županijske skupštine vrlo često je i
čelnik stručne službe, dakle upravnog tijela, te
po Zakonu i Statutu (članak 56.) župan imenuje i
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razrješava pročelnike upravnih tijela i voditelje
ureda na temelju javnog natječaja koji za svoj
rad odgovaraju županu. Ukoliko radno mjesto
tajnika Županijske skupštine bude utvrđeno
Pravilnikom o unutarnjem redu kao posebno
unutar upravnog tijela, tajnik za svoj rad
odgovara
pročelniku
upravnog
tijela
i
nadređenom službeniku.
Predstojnik Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji je ocijenio da je
Statut Brodsko-posavske županije djelomično
suprotan Zakonu, i to u dijelu (članak 48.) koji
govori o postojanju tajnika Županijske skupštine
i njegovoj odgovornosti prema predsjedniku
Županijske skupštine i Županijskoj skupštini koji
institut ne poznaje Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
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33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.).
Polazeći od navedenog odlučeno je kao u
izreci ove Odluke.
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Klasa : 040-01/09-01/102
Urbroj: 2178-01-01-01/2-09-2
Slavonski Brod, 3. s rpnja 2009. g.
Predstojnik
Mirko Vilajtović, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

7.

Članak 3.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (››Narodne
novine‹‹ broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.11/01, 04/06 i 05/07) Općinsko
vijeće općine Bukovlje, na 2. sjednici održanoj 30.
srpnja 2009. godine donijelo je
ODLUKU

U članku 23. stavak 1. briše se ”Općinsko
poglavarstvo, kao izvršno tijelo".

Članak 4.
U članku 23a.stavak 1. briše se ”Općinskog
poglavarstva”.
U članku 23a.stavak 2. riječi “u nadležnosti su
Općinskog poglavarstva” zamjenjuju se riječima u
nadležnosti su općinskog načelnika".

o izmjenama i dopunama
Statuta općine Bukovlje
Članak 5.
Članak 1.
U Statutu općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj 11/01, broj 4/06 i
05/07) u članku broj 10. stavak 2. briše se riječ
”Poglavarstvo”.

Članak 2.
U članku 17. stavak 3. iza teksta može dati trećina
članova Općinskog vijeća dodaju se riječi ”Općinski
načelnik”.

U članku 25. stavak 1. točka 10 i točka 11 brišu se.

Članak 6.
U članku 26. dodaje se stavak 2. koji glasi:
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova Općinskog vijeća.

Članak 7.
U članku 32. stavak 1. riječi "jednog potpredsjednika”
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zamjenjuju se riječima "dva potpredsjednika".
U članku 32. dodaju se nove stavke broj 6. i 7. koje
glase:
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za
nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje
predsjedniku i/ili potpredsjednicima Općinskog
vijeća, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli
prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog
prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.
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članova predstavničkog tijela.

Članak 12.
U članku 36. dodaje se 1. stavak koji glasi:
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja
Općinsko vijeće.

Članak 13.
Članak 8.
Članak 33. mijenja se i glasi:
Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom
načelniku postavljati pitanja o njegovom radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na
sjednici Općinskog vijeća ili u pismenom obliku
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća sukladno
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

U članku 37. stavak 1. riječi ”zamjenjuje
potpredsjednik" zamjenjuju se riječima "zamjenjuju
potpredsjednici".
U članku 37. stavak 2. riječi "potpredsjednik je dužan"
zamjenjuju se riječima "potpredsjednici su dužni".
U članku 37. stavak 3. riječi "koje je povjerio
potpredsjedniku" zamjenjuju se riječima "koje je
povjerio potpredsjednicima".

Članak 9.
Članak 14.
Iza članka 33. dodaje se članak 33a.koji glasi:
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću
sukladno odredbama Statuta općine Bukovlje.
Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka
Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti
izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga koje općinski načelnik podnosi sukladno
odredbama Statuta općine Bukovlje.

Članak 40a. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik je izvršno tijelo općine Bukovlje,
Općinski načelnik ima zamjenika općinskog
načelnika,
Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 15.
Članak 10.
U članku 34. stavak 1. i stavak 2. riječ
”potpredsjednik” zamjenjuje se riječju
”potpredsjednici”.

Članak 40b. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik je izvršno tijelo općine Bukovlje.
Općinski načelnik ima zamjenika općinskog
načelnika.
Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na
neposrednim izborima u postupku i na način kako je to
propisano posebnim zakonom.

Članak 11.
Članak 35. mijenja se i glasi:
Način rada Općinskog vijeća uređuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom
i Statutom.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih

Članak 16.
Članak 40c. mijenja se i glasi:
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat
prestaje po sili zakona:
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−danom donošenja ostavke,
−danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
−danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
−danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
−danom odjave prebivališta s područja općine,
−danom prestanka hrvatskog državljanstva,
−smrću.

8.
9.

Članak 17.

10.

6.

7.

Članak 40d. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
razriješiti dužnosti u postupku i na način kako je to
propisano posebnim zakonom.

Članak 18.
Članak 40e. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i u
djelokrugu svoga rada obavlja sljedeće poslove:
1.
Predstavlja i zastupa općinu Bukovlje,
2.
Priprema prijedloge općih akata,
3.
Izvršava ili osigurava izvršenje općih akata
koje donosi Općinsko vijeće,
4.
Ima pravo obustaviti od primjene opći ili
drugi akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je
tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis,
te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od
petnaest (15) dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski
načelnik dužan je u roku od osam (8) dana o
tome obavijestiti predstojnika ureda državne
uprave u Županiji, te čelnika središnjeg tijela
državne uprave ovlaštenog za nadzor nad
zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
5.
Usmjerava djelovanje upravnih tijela općine
u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,
poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti
njihova rada, te nadzire njihov rad,

11.

12.
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Upravlja s nekretninama i pokretninama u
vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
Zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom, Statutom i drugim
propisima,
Daje punomoći za zastupanje općine,
Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina općine Bukovlje čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda
bez primitka ostvarenih u godini koja
prethodi, godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu,
a stjecanje i otuđivanje provedeno u skladu
sa zakonskim propisima,
U slučaju iz točke 7. ovog članka o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina čija
ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju, odnosno 1.000.000,00 (jedan
milijun) kuna, odluku donosi Općinsko
vijeće,
Odgovoran je središnjim tijelima državne
uprave za obavljanje poslova prenijetih u
djelokrug tijela općine i
Obavlja i druge poslove utvrđenim ovim
Statutom i drugim zakonskim propisima.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za
općinskog načelnika pa do dana izbora novog
općinskog načelnika može obavljati samo poslove
koji su neophodni za redovito i nesmetano
funkcioniranje općine.

Članak 19.
Članak 40f. mijenja se i glasi
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje
dužnosti, zamjenjuje zamjenik.
Općinski načelnik u skladu sa Statutom može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti zamjeniku. Pri obavljanje povjerenih
poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa
općinskog načelnika. Povjeravanje poslova iz svog
djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
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općinskog načelnika.

Članak 20.
Članak 40g. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik i njegov zamjenik izabrani na
neposrednim izborima odlučuju hoće li dužnost na
koju su izabrani obavljati profesionalno.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik
svoju dužnost ne obavljaju profesionalno tada će
Općinsko vijeće svojom odlukom odrediti pravo na
naknadu za obavljanje dužnosti i druga prava u skladu
sa zakonom.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u
roku od osam (8) dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini, o
tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno.
Osnovna mjerila za određivanje plaće,
odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovog članka
određuju se posebnim zakonom, odnosno odlukom
Općinskog vijeća do donošenja posebnog zakona.
Osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju
prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od
stoosamdeset (180) dana po prestanke profesionalnog
obavljanja dužnosti, i to u visini prosječne plaće koja
im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su
prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5. ovog članak isplaćuje se na teret
Proračuna općine:
Prije isteka roka iz stavka 5. ovog članka ostvarivanje
prava prestaje:
na vlastiti zahtjev,
zapošljavanjem,
umirovljenjem ili
izborom na drugu dužnost koju obavlja
profesionalno.

Članak 21.

Strana: 1401

U članku 41. stavak 5. brišu se riječi ”…i
Poglavarstvu”.
U članku 41. stavak 6. brišu se riječi ”…i
Poglavarstva".

Članak 23.
U članku 41a. stavak 1. riječ ”Poglavarstvo”
zamjenjuje se riječima ”Općinski načelnik”.

Članak 24.
U članku 41b. stavak 1. briše se riječ ”Poglavarstvo”.
U članku 41b. stavak 2. riječ ”Poglavarstvo”
zamjenjuje se riječima ”Općinsko vijeće”.

Članak 25.
U članku 51. stavak 1. točka 5 brišu se riječi
”Općinsko poglavarstvo".

Članak 26.
Članak 52. mijenja se i glasi:
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je
općinskom načelniku za zakonitost svoga rada.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora, a
općinskom načelniku za zakonitost rada i za povjerene
poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 27.
U članku 54. stavak 1 riječi ”…Općinsko
poglavarstvo…” zamjenjuju se riječima ”Općinski
načelnik".
U članku 54. stavak 2. riječi ”Općinsko poglavarstvo”
zamjenjuju se riječima ”Općinski načelnik”.

Članci 40h., 40i., 40j. 40k., 40l., brišu se.
Članak 28.
Članak 22.
U članku 41. stavak 4. riječ ”…Poglavarstvo”
zamjenjuje se riječima ”…Općinski načelnik”.

U članku 56. stavak 3. riječi ”…Općinsko
poglavarstvo” zamjenjuju se riječima ”Općinski
načelnik”.
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Članak 29.

Članak 35.

Iza članka 65. dodaje se članak 65a. koji glasi:
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
predstavničkog tijela na način i u postupku
propisanom Statutom općine Bukovlje, te obavlja
nadzor nad zakonitošću rada upravnog tijela koje
obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice
lokalne samouprave.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na
snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak30.
Članak 66. stavak 4. mijenja se i glasi:
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
općinskog načelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa:021-05/09-01/18
Urbroj:2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

8.

U članku 71. stavak 1. brišu se riječi ”…i Općinskog
poglavarstva".

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 87/08) i članka 25. Statuta
općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01, 04/06 i 05/07)
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj sjednici
održanoj dana 30.srpnja 2009. godine, donijelo je

Članak 32.

1. IZMJENE I DOPUNE

U članku 72. stavak 1. riječi ”Predsjednik
Općinskog poglavarstva…” zamjenjuje se riječima
”Općinski načelnik”.

Proračuna općine
Bukovlje za 2009. godinu

Članak 33.

Članak 1.

U članku 75. stavak 1. brišu se riječi ”…i Općinskog
poglavarstva".

U Proračunu općine Bukovlje za 2009. godinu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
20/08) članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun općine Bukovlje za 2009. godinu sastoji se
od Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/
financiranja, te raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina kako slijedi:

Članak 31.

Članak 34.
U članku 79. stavak 2. riječi ”Općinsko poglavarstvo”
zamjenjuju se riječima ”Općinski načelnik”.
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Članak 2.
1. izmjene i dopune Proračuna općine Bukovlje za 2009. godinu stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom v jesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa : 400-01/09-01/17
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
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9.

Na temelju članaka 75., 95., 100. i 101.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN." br.
76/07), članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/01, 04/06 i
05/07), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 2.
sjednici održanoj 30.srpnja 2009. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
Radne zone 9 u Bukovlju

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja Radne zone 9 u
Bukovlju.

Članak 2.
Urbanistički plan uređenja Radne zone 9 u Bukovlju
sastavni je dio ove Odluke i sadrži:

A) TEKST
UVOD
1.
POLAZIŠTA
1.1.
Položaj, značaj i posebnosti područja radne
zone u prostoru općine
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2. Prostorno-razvojne značajke
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Prometnice
1.1.3.2. Komunalna infrastruktura
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne
cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti
1.1.5. Obveze iz Prostornog plana uređenja općine
Bukovlje
1.1.6. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne
pokazatelje
2.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1.
Ciljevi prostornog uređenja općinskog
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značaja
2.1.1. Demografski razvoj
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.3.1. Promet
2.1.3.2. Komunalna infrastruktura
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti dijela
naselja Bukovlje
2.2.
Ciljevi prostornog uređenja radne zone
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne
infrastrukture
3.
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1.
Program gradnje i uređenja prostora
3.2.
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu,
način korištenja i uređenja površina
3.3.
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu,
način korištenja i uređenja površina
3.4.
Prometna i ulična mreža
3.4.1. Telekomunikacije
3.4.2. Ulična mreža
3.4.3. Uvjeti za smještaj vozila
3.4.4. Javni gradski i prigradski prijevoz putnika
3.5.
Komunalna infrastruktura
3.5.1. Odvodnja
3.5.2. Vodoopskrba
3.5.3. Plinoopskrba
3.5.4. Elektroenergetska opskrba
3.5.4.1. Elektroenergetska analiza
3.6.
Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
3.6.1
3.6.2.
3.6.3.

II.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Zaštita od požara
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti
Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i
posebnosti, kulturno-povijesnih i
ambijentalnih cjelina
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČENJA POVRŠINA JAVNIH I
DRUGIH NAMJENA
I1 gospodarska namjena
IS1 površine infrastrukturnog sustava trafostanice
IS2 površine namijenjene za separatore
IS - ulice
UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKE NAMJENE
Gospodarska namjena
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3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

UVJETI GRADNJE SPORTSKOREKREACIJSKIH GRAĐEVINA
UVJETI I NAČIN GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I
POVRŠINAMA
Uvjeti gradnje prometne mreže
Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne
mreže
Elektroenergetska mreža
Javna rasvjeta
Odvodnja
Vodoopskrba
Plinoopskrba
POSTUPANJE S OTPADOM
MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Zaštita podzemnih voda
Zaštita od buke
Zaštita od požara i eksplozija
MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI
MJERE PROVEDBE PLANA
Obveza izrade detaljnih planova uređenja
Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
Etapnost gradnje
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vjesniku Brodsko-posavske županije", a kartografski
prikazi i tekst elaborata se čuvaju u Zavodu za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Slavonskom
Brodu, općini Bukovlje i Urbanističkom zavodu grada
Zagreba.

II.
1.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČENJA POVRŠINA
JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
Članak 4.

Urbanističkim planom određene su i razgraničene
površine sljedećih namjena:
Površine označene slovima:
I1
gospodarska namjena
IS1
površine infrastrukturnih sustava
trafostanice
IS2
površine infrastrukturnih sustava separatori
IS
ulice
Razgraničenje svih površina određeno je na
kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjena
površina - razvoj i uređenje naselja" u mjerilu 1:1000.
1.1.
I1 gospodarska namjena

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Članak 5.
1.
2.

3.1.
3.2.
4.

KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA
1:1.000
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA
1:1.000
UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I
ZAŠTITE PROSTORA 1:1.000
OBLICI KORIŠTENJA PROSTORA
1:1.000
NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:1.000

U zonama ove namjene mogu se graditi proizvodni,
skladišni, trgovački, servisni, upravni i drugi poslovni
sadržaji turističko-ugostiteljske namjene.
1.2.
IS1 površine infrastrukturnog sustava trafostanice
Članak 6.
To su površine namijenjene za nove trafostanice,
površina min. 8x8 m (64 m2).

Članak 3.
Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja
Radne zone 9 u Bukovlju objavit će se u "Službenom

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
1.3.

IS2 površine namijenjene za separatore

3.
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UVJETI GRADNJE SPORTSKOREKREACIJSKIH GRAĐEVINA

Članak 7.
Članak 10.
2

Planirana je lokacija površine 15 m .
1.4.

Mogu se graditi u sklopu građevne čestice
gospodarske namjene kao igrališta na otvorenom, te
zatvorene građevine sportska dvorana.

IS - ulice

Članak 8.
To su planirane javno prometne površine. Mogu se
uređivati sukladno osnovnoj namjeni uz opremanje
infrastrukturom.

Visina zatvorenih građevina može biti do 16,0 m s
mogućnošću izgradnje podruma.
Tlocrtna izgrađenost može biti do 30%.
Parkirališta treba dimenzionirati u skladu s
normativima PPUO.

2.

2.1.

UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
GOSPODARSKE NAMJENE
4.

UVJETI I NAČIN GRADNJE,
REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE I
KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I
POVRŠINAMA

4.1.

Uvjeti gradnje prometne mreže

Gospodarska namjena
Članak 9.

Građevine gospodarske namjene-poslovne mogu biti
smještene unutar za to određenih površina (I1).
Mogu se izgrađivati samo građevine čiste
industrijske i druge proizvodnje, prodajni i uredski
prostor, te skladišta i servisi koji svojim postojanjem i
radom ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju.
Izgrađenost građevne čestice ne može biti
veća od 60% s tim da se od preostalog dijela, 30%
građevne čestice mora urediti kao zelena površina
proizvodnog kompleksa.
Etažna visina građevina ne može biti veća od
prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje
podruma ili suterena, maksimalne visine do 20 m.
Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili
drugih razloga može biti i veća, ako se njena
opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim
rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja,
elaboratom izrađenim po ovlaštenoj osobi prema
Zakonima koji to reguliraju.

Članak 11.
U grafičkom prikazu br. 1. Korištenje i namjena
prostora označene su površine za ulice.
Unutar tih površina treba urediti kolnik, nogostup i
zelenilo.
Prometnu mrežu treba graditi u okviru koridora
određenih u Planu.
Ukupna širina prometnica određena je poprečnim
presjecima, a trase su određene u kartografskom
prikazu u mjerilu 1:1000. Raspored površina unutar
poprečnog profila određuje se na temelju postojećih i
planiranih potreba i prostornih mogućnosti.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole mogu se
proširiti površine namijenjene izgradnji ulica zbog
ispravnog formiranja križanja.
Širina prometnog traka iznosi min. 3,0 m.
Nove slijepe ulice planirane su s duljinom do 150 m,

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1414

uz obvezu izgradnje zaokretišta na građevnim
česticama zgrada.

4.2.

uvjetima građenja nadležnih javnih komunalnih
poduzeća zaduženih za njihovu izgradnju i
održavanje, a koja će postaviti u postupku izdavanja
lokacijske dozvole.

Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Članak 12.

Planirana je gradnja podzemne DTK mreže, tj.
korisničkih i spojnih vodova, te RTV kabelske mreže
izvodit će se u osiguranim pojasevima vodova
komunalne infrastrukture unutar planiranih
prometnica.
Širina koridora za korisničke i spojne vodove, iznosi
0,6 - 1,0 m.
Navedeni su koridori jedinstveni bez obzira na broj
koncesionara.
Kabele treba uvlačiti u prethodno položene PVC ili PE
cijevi i putem tipskih betonskih standardiziranih DTK
zdenaca s lijevano-željeznim poklopcima omogućiti
prespajanje i izvlačenja pretplatničkih priključaka.
DTK i druge TK i signalne kabele treba polagati izvan
površine kolnika, a na mjestima prijelaza ispod kolnih
površina kabele treba uvlačiti u odgovarajuće zaštitne
cijevi.
U sustavu pokretnih komunikacija svaki koncesionar
treba izraditi mrežu potrebnih lokacija repetitora,
pretvarača, antenskih stupova i sl. i na nju ishoditi
suglasnost Općinskog poglavarstva.
Pri koncipiranju mreže mora se udovoljiti uvjetu da
jedan stup u pravilu koristi više korisnika.
4.3.
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Uvjeti gradnje komunalne
infrastrukturne mreže

4.4.

Elektroenergetska mreža
Članak 14.

Planirana je gradnja dviju novih trafostanica svaka
kapaciteta 1000 kVA. Treba ih graditi kao tipske
prema standardima opreme i uređaja HEP-a na
vlastitim građevnim česticama širine 8,0 m i dubine
8,0 m uz uvjet osiguranja kamionskog pristupa
neposredno s kolne površine. Mogu biti u sklopu
kompleksa pojedine tvrtke.

Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s
potrebom za većom snagom od planirane, lokacija
nove trafostanice osigurat će se na njegovom
zemljištu uz uvjet osiguranog kamionskog pristupa za
n j e z i n u i z g r a d n j u i o d r ž a v a n j e . Ti p s k e
transformatorske stanice snage 630 ili 1000 kVA
moguće je, ovisno od buduće potrošnje, izgraditi
prema potrebama korisnika.

Elektroenergetska mreža treba se projektirati i graditi
za srednjenaponsku razinu od 20 kV, a napajat će se iz
novih tipskih transformatorskih stanica 20/0,4 kV
snage 630 kVA i 1000 kVA. Elektroenergetske vodove
treba polagati podzemno. Nove trafostanice treba
povezivati lateralnim vezama uvažavajući prostornu
koncepciju razvoja i širenja srednjenaponske mreže u
području obuhvata i šire.
Planirana je izvedba NN kabelske mreže.

Članak 13.
Komunalna infrastruktura se treba polagati unutar
koridora prometnica u za tu svrhu lokacijskom
dozvolom osiguranim pojasevima za svaku vrstu
infrastrukture.
Prije izgradnje prometnica prethodno treba položiti
svu planiranu, odnosno nedostatnu komunalnu
infrastrukturu. Izgradnja vodova komunalne
infrastrukture treba biti usklađena s posebnim

Za zaštitu od dodirnog napona predviđa se sustav
nulovanja. Kod svakog novog objekta treba
predvidjeti temeljni uzemljivač.
Elektroenergetsku mrežu treba projektirati i izvoditi u
skladu s općim uvjetima koji određuju međusobni
odnos i širine pojaseva vodova komunalne
infrastrukture u pojasevima prometnica. Također
treba uvažavati postojeće hrvatske propise i smjernice
kojima se normiraju odnosi u međusobnom rasporedu

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
vodova komunalne infrastrukture.

Kabele treba postavljati načelno na dubinu od 0,80 m,
a na mjestima prijelaza ispod kolnika ili kolničkih
površina kabele treba uvoditi u zaštitne cijevi.

4.5.

Javna rasvjeta
Članak 15.

Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s
klasifikacijom rasvijetljenosti prema standardima, a
na temelju prometnih funkcija. Treba primjenjivati
klasu javne rasvjete C za javne ceste i klase D za sve
sekundarne prometne površine unutar građevinskih
čestica i za njihove samostalne priključne površine.

4.7.

Vodoopskrba
Članak 17.

Postojeću vodoopskrbu će se proširivati istovremeno
s izgradnjom novih prometnica i građevina.
Cjevovode treba dimenzionirati hidrauličkim
proračunom, uz uvjet osiguranja dovoljnih količina
sanitarne i protupožarne vode. Na vodovodnoj mreži
treba izvesti vanjske nadzemne hidrante na propisima
dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti.
Potrebne količine vode za gašenje požara treba
osigurati u skladu s odredbama propisa za hidrantsku
mrežu za gašenje požara.

4.8.

Stupove javne rasvjete treba postavljati u pravilu
jednoredno s visinom od 6 m:

4.6.
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Plinoopskrba
Članak 18.

Postojeću plinovodnu mrežu će se širiti usporedno s
izgradnjom ili rekonstrukcijom prometnica i druge
infrastrukture, te potrebama investitora.

Odvodnja
Članak 16.

Predviđeno je da se zona preko sabirnog kanala spoji
na glavni kolektor fekalne kanalizacije u Ul. Drage
Rakovca.
Istovremeno s izgradnjom novih prometnica treba
izgraditi ulične kanale za otpadnu i oborinsku
odvodnju.
Onečišćene površinske vode treba prije upuštanja u
recipijent pročistiti na propisani stupanj onečišćenja,
preko planiranih kanala do separatora.
Kanalizaciju treba izvoditi vodonepropusno, a
minimalni profil uličnih kanala ne smije biti manji od
40 cm. Za oborinsku odvodnju treba predvidjeti
razdvajanje odvodnje krovnih voda od onih s kolnih
površina. Parkirališta osobnih automobila treba
izvesti sa saćastim elementima kako bi se smanjilo
opterećenje kanala oborinske odvodnje.

Plinovode treba izvoditi iz polietilenskih cijevi visoke
gustoće (PEHD).
U poprečnom presjeku prometnica plinovode treba
polagati u pojaseve kolnika kako bi se u pješačkim
hodnicima omogućilo polaganje telekomunikacijskih
i elektroenergetskih vodova, te stupova javne rasvjete
i nadzemnih vanjskih hidranata.
Pri ishođenju lokacijskih dozvola treba se pridržavati
minimalnih sigurnosnih udaljenosti objekata
suprastrukture i vodova komunalne infrastrukture,
uređaja i postrojenja od ST plinovoda.

5.

POSTUPANJE S OTPADOM
Članak 19.

U novim ulicama moguće je kretanje vozila za odvoz
otpada.
Zbog različite namjene gospodarskih čestica moguća
je pojava raznih vrsta otpada pa će se njihovo
skupljanje na građevnim česticama, način odvoza i
mjesto deponiranja definirati posebnim uvjetima u
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postupku ishođenja lokacijske dozvole, a u skladu s
propisima.
Oporabni otpad: staklo, papir, plastika i metal će se
prikupljati putem mobilnih kontejnera.
Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti opasni otpad i
s njim postupati sukladno odredbama Zakona koje se
odnose na opasni otpad.
Obveza investitora je odvoženje svega otpada koji će
ostati nakon bilo koje izgradnje, na javnu deponiju.
Važećim propisima propisane su mjere postupanja s
komunalnim, tehnološkim i opasnim otpadom pa tako
proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu
iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu
nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati
uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu
ponovne obrade.

6.

MJERE SPREČAVANJA
NEPOVOLJNA UTJECAJA NA
OKOLIŠ

6.1.

Zaštita podzemnih voda
Članak 20.

Sve komunalne otpadne vode moraju se prihvatiti
vodonepropusnim kanalizacijskim sustavima.
U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se
upuštati samo prethodno pročišćene vode do
propisanog stupnja onečišćenja u skladu s
Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.
Sve prometne, manipulativne i površine za remont
vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene
vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom
odvodnjom, te separatorima ulja, masti i taloga.
Izgradnja novih građevina može se dozvoliti za
djelatnosti koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne
vode, ne koriste otrove i tvari štetne za okoliš i
zdravlje ljudi, ne koriste naftu i naftne derivate te uz
uvjet da u tim građevinama nakon potpune
plinofikacije zone, ne bude ložišta na tekuća goriva.

Broj: 11

Zabranjeno je upuštanje oborinskih ili otpadnih voda
putem upojnih bunara ili direktno odlaganje štetnih
tvari ili otpada u postojeće depresije, odnosno u
iskopane jame.
Donji rub temelja građevina u načelu treba biti 0,50 m
iznad maksimalne razine podzemne vode. Ukoliko se
temelji grade u nižim razinama, za zaštitu podzemnih
voda treba koristiti atestirane hidroizolacijske
materijale.

6.2.

Zaštita od buke
Članak 21.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih
vozila u prometnicama, moguća je zaštita sadnjom
stabala i grmlja ili izgradnjom kontinuiranih ekrana
neposredno uz njihove regulacijske linije.
Ukoliko se mjerenjem ustanovi razina buke koja
zahtijeva njezino snižavanje moguće je odstupiti od
načelnih visina uličnih ograda određenih Prostornim
planom.
Tehnološkim rješenjima treba spriječiti nastanak buke
u samoj zoni, odnosno održati buku u granicama
dozvoljenih veličina.
Uz granice građevnih čestica gospodarske namjene
prema građevnim česticama sa stanovanjem obvezno
treba zasaditi tampon visokog zelenila s gustom
etažom grmlja.

6.3.

Zaštita od požara i eksplozija
Članak 22.

-

-

U svrhu sprečavanja nastajanja i širenja
požara na susjedne građevine, građevina
mora biti:
udaljena od susjednih građevina najmanje 4
metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u
obzir požarno opterećenje, brzinu širenja
požara, požarne karakteristike materijala
građevina, veličinu otvora na vanjskim
zidovima i dr.) da se požara neće prenijeti na
susjedne građevine ili
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-

-

-

-

7.

odvojena od susjednih građevina zidom
vatrootpornosti 90 minuta, koju u slučaju da
građevina ima krovnu konstrukciju (ne
odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 min) koji nadvisuje krov
susjedne građevine najmanje 0,5 m ili
završava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod
pokrova koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevine i gašenja požara na građevini i
otvorenom prostoru, građevina mora imati
vatrogasni prilaz određen prema posebnom
propisu (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne
pristupe, NN 35/94, 55/94 i 142/03).
Prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već
ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreža za gašenje požara određena prema
posebnom propisu (Pravilnik o hidrantskoj
mreži za gašenje požara, NN 08/06).
Prilikom prometa, skladištenja ili držanja
zapaljivih tekućina ili plinova glede
sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe
Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima
(NN 108/95), te Pravilnika o zapaljivim
tekućinama (NN 54/99) i Pravilnika o
ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).

MJERE ZAŠTITE OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA I
RATNIH OPASNOSTI
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Bukovlje nije potrebno planirati gradnju skloništa.
Zaštitu će se rješavati gradnjom zaklona (podruma)
gdje je to moguće.

8.

MJERE PROVEDBE PLANA

8.1.

Obveza izrade detaljnih planova
uređenja
Članak 24.

Ovim se Urbanističkim planom uređenja ne propisuje
obveza izrade detaljnog plana uređenja.

8.2.

Rekonstrukcija građevina čija je
namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 25.
U obuhvatu Plana nema postojećih građevina.

8.3.

Etapnost gradnje
Članak 26.

Pri realizaciji prometnog i komunalnog opremanja
prostora moguća je postupnost gradnje. Ona je
moguća i kod gradnje novih građevina, kako po
građevnim česticama tako i po dijelovima pojedinih
građevina.

Članak 23.
Članak 27.
Prijedlog plana je izrađen sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i spašavanju (174/04 i 79/07), članku
134. Zakona o policiji (NN 129/00), Pravilniku o
mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju
prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), Pravilnika o
kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se
moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN
2/91), te Pravilniku o postupku uzbunjivanja
stanovništva (NN 47/06).
Prema odredbama članka 12 točka 8.61 Odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja općine

Urbanistički plan uređenja Radne zone 9 izrađen je u 6
(šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća i
potpisom predsjednika Općinskog vijeća općine
Bukovlje. Izvornik se čuva u pismohrani općine Ul.
Josipa Kozarca 20 u Bukovlju gdje se može obaviti
uvid.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 350-01/09-01/9
Ur. broj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.
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primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak
prihoda i primitaka:
- ostvareni prihodi i primici
1.822.977 kn
- izvršeni rashodi i izdaci
3.653.652 kn
- manjak prihoda
1.830.675 kn

Članak 4.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan 1. 1. 2009.
godine iznosilo je 712.665,90 kuna, a na dan 30.6.
2009. godine iznosilo je 59.051,35 kuna, stanje
blagajne na dan 30.6. 2009.g. iznosilo je 98,58 kn.

Članak 5.
10.

Općina Bukovlje nije primala niti davala zajmove.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 87/08) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30. srpnja
2009. godine donosi

Članak 6.
Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan 30.6.
2009.godine iznose 600.234 kn

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Članak 7.
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja
2009. godinu

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.6. 2009.godine
iznose 1.207.230 kn, a odnose se na nepodmirene
obveze prema dobavljačima

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 8.

Polugodišnjim izvještajem Proračuna općine
Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
1.822.977 kn.

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 2009. godinu
po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene
tabele: Polugodišnji obračun Proračuna općine
Bukovlje za razdoblje 1. siječnja- 30. lipnja 2009.g.

Članak 2.
Članak 9.
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u navedenom
razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.653.652
kn.

Članak 3.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja Proračuna
općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja
2009. g. sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.
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Članak 10.

Polugodišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije»".
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/09-01/16
Ur.broj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.g.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.
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11.

-

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima ("Narodne novine" broj 111/93,
34/99,52/00 i 118/03) a u svezi odredbe članka
4.stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), na temelju članka 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.11/01, 04/06 i 05/07) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.
srpnja 2009. godine, donijelo je

-

ODLUKU
o osnivanju Trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti Bukovlje d.o.o., Bukovlje

-

tržnice na malo
održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih
poslova
investicijsko održavanje stambenih objekata
u etažnom vlasništvu kao i u vl. pravnih osoba
tekuće održavanje svih stambenih objekata u
etažnom vlasništvu kao i u vl. pravnih osoba
niskogradnja
građenje, projektiranje i nadzor
iznajmljivanje strojeva i opreme
poslovanje nekretninama
obradu podataka
promidžbu (reklama i propaganda)
rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti
ostale poslovne djelatnosti,
pogrebne i prateće djelatnosti (prodaja
groba, prodaja pogrebne opreme)
ostale uslužne djelatnosti (parkirališta
automobila)
održavanje javne rasvjete
ostale prateće djelatnosti u kopnenom
prijevozu
kupnja i prodaja robe
trgovačko posredovanje na domaćem i
inozemnom tržištu.
poslovi knjigovodstva
sve ugostiteljske djelatnosti
turističke djelatnosti

4)

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

5)
-

ORGANI DRUŠTVA:
Skupština,
Nadzorni odbor,
Uprava.

-

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Trgovačko društvo s
ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti, u kojem općina Bukovlje kao
osnivač ima 100% udio u temeljnom kapitalu.

Broj: 11

-

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik općine Bukovlje da
utvrdi sadržaj izjave o osnivanju društva sukladno
Zakonu o trgovačkim društvima s tim da Trgovačko
društvo ima slijedeća obilježja:
1)
Naziv Trgovačkog društva: BUKOVLJE
društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti.
Skraćeni naziv: BUKOVLJE d.o.o.
2)

Sjedište društva: Josipa Kozarca 20, Bukovlje

3)
-

Predmet poslovanja:
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
opskrbu pitkom vodom
održavanje čistoće
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.
Skupštinu Društva čini općinski načelnik.

Članak 4.
Nadzorni odbor Trgovačkog društva ima pet članova.
Članove Nadzornog odbora Trgovačkog društva
imenuje i razrješuje Općinsko vijeće općine Bukovlje.
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Članak 1.

Vođenje poslova Društva će se obavljati putem
Uprave društva.
Jedinog člana Uprave (direktora) na prijedlog
Nadzornog odbora imenuje posebnom odlukom
Skupština društva.

U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se:
1. Davor Petrik, predsjednik
2. Željko Mladar, član
3. Ferdo Marić, član

Članak 6.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove
Odluke potpiše izjavu o osnivanju društva kod Javnog
bilježnika.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Članak 7.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

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

Klasa:021-05/09-01/10
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009. g.

OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

KLASA: 021-05/09-01/19
URBROJ: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.g.
PREDSJEDNIK
Miroslav Brblić, v.r.

13.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01, 04/06 i 05/07), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.srpnja
2009. godine donosi :

12.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01, 04/06 i 05/07), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.srpnja
2009. godine donosi :

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za gospodarstvo, Proračun i financije

RJEŠENJE

Članak 1.

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
Statut i Poslovnik

U Odbor za gospodarstvo, Proračun i financije
imenuju se:
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1. Miroslav Brblić, predsjednik
2. Igor Đaković, član
3. Slavko Milković, član

Broj: 11

2. Marijana Jurilj, član
3. Domagoj Maratović, član

Članak 2.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošnja i objavit
će se u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa:021-05/09-01/12
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30 .srpnja 2009 .g.

Klasa:021-05/09-01/11
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

15.
14.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01, 04/06 i 05/07), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.srpnja
2009. godine donosi :
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
društvene djelatnosti

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01, 04/06 i 05/07), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.srpnja
2009. godine donosi :
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.
Članak 1.
U Odbor za društvene djelatnosti imenuju se:

U Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Dragica Petrik, predsjednik

1. Danijel Kovačević, predsjednik
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3. Ferdo Marić, član
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3. Slavko Drčelić, član

Članak 2.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa:021-05/09-01/14
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009. g.

Klasa:021-05/09-01/13
Urbroj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Brblić, v.r.

17.

16.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ¨ br.11/01, 04/06 i 05/07), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30.srpnja
2009. godine donosi :

Na temelju članka 34. Zakona o popisima
birača (»Narodne novine« broj 19/07), članka 25.
Statuta općine Bukovlje (»Službeni vjesnik«
Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06 i
05/07), Općinsko vijeće općine Bukovlje, na
2.sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine, donijelo
je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za popis birača

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za predstavke i pritužbe građana

I.
U Komisiju za popis birača imenuje se:

Članak 1.

1.

U Komisiju za predstavke i pritužbe građana imenuju
se:

2.
3.

1. Željko Mladar, predsjednik
2. Danijel Kovačević, član

Dragica Petrik, predsjednica,
Davor Petrik, zamjenik predsjednika,
Igor Đaković, član,
Danijel Kovačević, zamjenik člana,
Domagoj Maratović, član,
Ferdo Marić, zamjenik člana.
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Broj: 11

II.

ODLUKU

Komisija za popis birača provjerava pravilnost popisa
birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu
i ispravak popisa birača koji nije uvažio nadležni
Županijski ured za opću upravu i potvrđuje popis
birača.

o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Općinsko povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda općine
Bukovlje (u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo).

III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju komisije za popis birača
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«
br.08/06).

Članak 2.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
Klasa: 021-05/09-01/16
Ur. broj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.

1. Stjepan Mirković, za predsjednika
2. Josip Henjec, za člana
3. Antun Kovačević., za člana
4. Ilija Kutlić za člana
5. Josip Vukelić, za člana

Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

18.

Na osnovi članka 27. stavak 2. i 3. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«,
broj 37/97), odredbi Metodologije za procjenu štete
od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«
broj 96/98) ) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj
11/01, 04/06 i 05/07) Općinsko vijeće općine
Bukovlje, na 2. sjednici održanoj 30. srpnja 2009.
godine donijelo je

Općinsko povjerenstvo:
1.
Utvrđuje štetu na području općine Bukovlje,
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2.
Surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
odnosno općinskim i gradskim
povjerenstvima,
3.
Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno
ublažavanje se odobravaju sredstva iz
Proračuna općine Bukovlje,
4.
Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje
žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temelju izvješća i mišljenja Županijskog
povjerenstva,
5.
Daje podatke za proglašenje elementrane
nepogode,
6.
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu
prema redovitu postupku,
7.
Za Općinsko vijeće općine Bukovlje i
Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o
štetama i utrošku sredstava pomoći,
8.
Obavlja i druge poslove koji mu se povjere
sukladno Zakonu, odluci Županijskog
povjerenstva ili Općinskog vijeća općine
Bukovlje.
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Članak 4.

Članak 1.

Mandat članova Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda traje četiri godine.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja
za područje općine Bukovlje radi koordinacije
aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem
tekstu Stožer).

Članak 5.
Administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije
Klasa: 021-05/09-01/15
Ur. broj: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.

Članak 2.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski
načelnik.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu,
putem nadležnog Županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi općinski načelnik.

Članak 3.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Predsjednik
Miroslav Brblić, v.r.

U Stožer iz članka 1. ove Odluke, imenuju se:
1.
2.
3.
4.

19.
5.
Na temelju odredbe članka 9. stavka 3.
Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 4. i 10. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08),
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na sjednici 30.
srpnja 2009. godine donijelo je

6.
7.
8.

Stjepan Mirković - zamjenik načelnika, za
načelnika Stožera,
Marinko Jušćak (pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela) - član,
Zvonimir Blašković (predstavnik Policijske
postaje Slavonski Brod, PU BPŽ) - član,
Jadranka Ćorluka (djelatnik područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod),
Ivan Vuleta (Zapovjednik JVP grada
Slavonskog Broda.) - član,
dr.Ines Zelić (doktorica ambulante opće
medicine ) - član,
Pamela Cindrić (predstavnika komunalnog
poduzeća Jakob Becker d.o.o.) - član,
dr.vet.med. Zdravko Marinović (predstavnik
veterinarske službe) - član.

ODLUKU

Članak 4.

o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za
područje općine Bukovlje

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.
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Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti
Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva
zaštite i spašavanja općine Bukovlje, klase: 81003/06-01/1, ur. broj: 2178/25-01-06-1, od 6. rujna
2006. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Bukovlje, klase: 810-03/06-01/1,
ur. broj: 2178/25-01-07-2, od 12. lipnja 2007. godine.

20.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlja ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.11/01, 04/06 i 05/07) Općinsko vijeće
općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 30. srpnja
2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Nadzornog odbora
Trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti Bukovlje d.o.o. Bukovlje

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
Klasa: 021-05/09-01/17
Ur. broj: 2178/25-03-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Broj: 11

1.
Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog
društva Bukovlje d.o.o. Bukovlje imenuju se:
1)
2)
3)
4)
5)

Miroslav Brblić
Igor Đaković
Slavko Milković
Zlatko Valić
Ivan Lukić

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.
2.
Mandat članova Nadzornog odbora traje
četiri (4) godine.
OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2178/25-02-09-1
Bukovlje, 30. srpnja 2009.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miroslav Brblić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Strana: 1439

OPĆINA
GORNJA VRBA

30.

Evidencijski broj nabave: 29-09.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine» br. 110/07, 125/08) i članka 44.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.10/09) općinski
načelnik donosi:

Članak 3.
Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su
planirana u Općinskom proračunu.

ODLUKU

Članak 4.

o početku postupka javne nabave radova za
izgradnju ceste u Sjevernoj gospodarskoj zoni
Sjeverna ulica

Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni
postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj
nabavi.

Članak 1.

Članak 5.

Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće Radić 1,
Gornja Vrba, MB:01289829, pristupa postupku javne
nabave radova za izgradnju ceste u Sjevernoj
gospodarskoj zoni Sjeverna ulica.

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
- Dragan Vuleta, član
- Marica Pavlović, član
- Slavko Popić, član

Članak 2.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 295.000,00 kn

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka
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javne nabave, javno otvaranje ponuda,
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, te ostali
poslovi u vezi s postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je općinski načelnik Niko
Pavić.

Broj: 11

ODLUKU
o početku postupka javne nabave usluga
Projektiranje nerazvrstanih cesta u Gornjoj Vrbi

Članak 1.
Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće Radić 1,
Gornja Vrba, MB:01289829, pristupa postupku javne
nabave usluga Projektiranje nerazvrstanih cesta u
Gornjoj Vrbi.

Članak 2.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 270.000,00 kn
Evidencijski broj nabave: 29-09-1.

Članak 3.
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 404-01/09-01/7
URBROJ: 2178/28-01-09-1
Gornja Vrba, 30. srpnja 2009.god
OPĆINSKI NAČELNIK:
Niko Pavić, ing.str., v.r.

Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su
planirana u Općinskom proračunu.

Članak 4.
Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni
postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj
nabavi.

Članak 5.
Ovlašteni predstavnici naručitelja:

31.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine» br. 110/07, 125/08) i članka 44.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.10/09) općinski
načelnik donosi:

- Dragan Vuleta, član
- Marica Pavlović, član
- Slavko Popić, član
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka
javne nabave, javno otvaranje ponuda,
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, te ostali
poslovi u vezi s postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.
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nabave radova za izgradnju javne rasvjete u Gornjoj
Vrbi- Ul. hrvatskih branitelja.

Odgovorna osoba naručitelja:
-

Odgovorna osoba je općinski načelnik Niko
Pavić.

Članak 2.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 695.000,00 kn
Evidencijski broj nabave: 32-09.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».

Članak 3.
Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su
planirana u Općinskom proračunu.

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 4.
KLASA: 404-01/09-01/8
URBROJ: 2178/28-01-09-1
Gornja Vrba, 31. srpnja 2009.god

Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni
postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj
nabavi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Niko Pavić, ing.str., v.r.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici naručitelja:
- Dragan Vuleta, član
- Marica Pavlović, član
- Slavko Popić, član
32.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine» br. 110/07, 125/08) i članka 44.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.10/09) općinski
načelnik donosi:

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:
koordiniraju pripremu i provođenje postupka
javne nabave, javno otvaranje ponuda,
sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, te ostali
poslovi u vezi s postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad
odgovaraju odgovornoj osobi.

ODLUKU
o početku postupka javne nabave radova za
izgradnju javne rasvjete u Gornjoj VrbiUl. hrvatskih branitelja

Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja:
Odgovorna osoba je načelnik Niko Pavić.

Članak 1.
Članak 7.
Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće Radić 1,
Gornja Vrba, MB:01289829, pristupa postupku javne

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
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će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 11

KLASA: 404-01/09-01/6
URBROJ: 2178/28-01-09-2
Gornja Vrba, 31. srpnja 2009.god
OPĆINSKI NAČELNIK:
Niko Pavić, ing.str., v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

10.

Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 01/2006) Općinsko vijeće općine
Gundinci na 3. sjednici održanoj 7. kolovoza
2009.godine donosi
STATUT

Općina Gundinci je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Područje općine Gundinci čini naselje Gundinci.
Granice područja općine Gundinci idu katastarskim
granicama rubnih naselja koje se nalaze unutar
područja.
Granice općine Gundinci mogu se mijenjati na način i
po postupku propisanom zakonom.

općine Gundinci

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Gundinci, njegova obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine
Gundinci, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provođenje referenduma u pitanjima iz
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava,
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza općine Gundinci.

Članak 3.
Općina Gundinci je pravna osoba.
Sjedište općine Gundinci
Stjepana Radića 4.

je u Gundincima, ulica

II. OBILJEŽJA OPĆINE GUNDINCI
Članak 4.
Općina Gundinci nema grb i zastavu.
Članak 5.
Dan općine Gundinci je 21.rujan, spomendan sv.
Mateja, zaštitnika župe.
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III.

JAVNA PRIZNANJA
Članak 6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna
dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled općine Gundinci, a poglavito za
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su
tome usmjerene.
Članak 7.
Javna priznanja općine Gundinci su:
1. Počasni građanin Gundinci
2. Nagrada općine Gundinci za životno djelo
3. Nagrada općine Gundinci
4. Zahvalnica općine Gundinci
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suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća
Članak 11.
Sporazum o suradnji općine Gundinci i općine ili
grada druge države objavljuje se u službenom glasilu
Brodsko posavske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
Općina Gundinci je samostalan u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine
Gundinci.

Članak 8.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina Gundinci uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
Članak 10.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje

Članak 13.
Općina Gundinci u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i
to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području ,
održavanje javnih cesta,
izdavanje akata vezanih uz gradnju, te
provedbu dokumenata prostornog uređenja,
te
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Gundinci obavlja poslove iz samoupravnog
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djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 14.
Općina
Gundinci može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
posebnim zakonom.
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općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih
odbora na području općine i 20% birača upisanih u
popis birača općine.
Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
kada svojim radom prouzroče općini
Gundinci znatnu materijalnu štetu odnosno
štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine
Gundinci u tekućoj godini (napomena: za
jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od
Proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je
znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od
500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može
dati i 20% birača upisanih u popis birača općine
Gundinci.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata
načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog
referenduma.

Članak 17 .

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanjereferenduma, najkasnije u

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.
Općinsko vijeće općine Gundinci, može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa
za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku županiju,
u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.
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Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 18. stavku 3. Statuta, Općinsko
vijeće je dužno
dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja
o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 20.

Članak 25.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela
koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima se raspisuje referendum, referendumsko
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja
referenduma.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.

Članak 21.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području općine Gundinci,
odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je
sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a
odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 26.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članak 22.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.
Članak 23.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 24.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i načelnik..

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.
Članak 27.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Gundinci,
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine
Gundinci, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
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Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela
općine, te ukoliko za
to postoje tehničke
pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije
(e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net
meetingom i chatom).

-

VII. TIJELA OPĆINE GUNDINCI

-

Članak 28.

-

Tijela općine Gundinci su:
-

Općinsko vijeće
Načelnik.

-

1.OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 29.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 30.
Općinsko vijeće donosi:
Statut općine,
Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,

-

-

-
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odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Gundinci čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000 kuna),
odluku o promjeni granice općine Gundinci.
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općine,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i
postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda,
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja
za općinu Gundinci. O preuzetom pokroviteljstvu
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Članak 31.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
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Članak 35.

Potpredsjednik se u pravilu bira sukladno strukturi
Općinskog vijeća.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

-

Članak 32.

-

Predsjednik Općinskog vijeća:
-

zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

-

-

-

ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Gundinci, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.

Članak 36.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.
Vijećnik ima prava i dužnosti:

Članak 33.
Općinsko vijeće čini jedanaest (11) vijećnika.
Članak 34.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

-

sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
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-

-

-

je na dnevnom redu sjednice Vijeća
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja načelniku i zamjeniku
načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u
koje ga izabere Općinsko vijeće
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.

1.1. RADNA TIJELA
Članak 39.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
-

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
-

-

-

izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.
Članak 41.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

Članak 38.

-

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća.

-

-

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i
standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
(u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u
obavljanju njihovih dužnosti.

Odbor za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik ,
Mandatna komisija.

Članak 40.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
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predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.

Članak 42.
Mandatna komisija:
-

na konstituirajućoj sjednici obavještava
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-

-

-

Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

-

-

-

Članak 43.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u
svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog
vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

-

-

2. NAČELNIK
Članak 44.

-

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti
općine.

-

Mandat načelnika traje četiri godine.

-

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
-

priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i

-

Broj: 11

izvršenje Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Gundinci čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za
upravna tijela općina,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna
tijela općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
može povjeriti izradu urbanističkih planova
uređenja i obavljanja drugih poslova
prostornog uređenja Zavodu za prostorno
uređenje velikog grada razmatra i utvrđuje
konačni prijedlog Prostornog plana,
obavlja poslove gospodarenja nekretninama
do osnivanja fonda za gospodarenje
nekretninama.
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog
pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i
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-

-

-

-

-

-

-

sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine podnosi
Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture i Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu,
utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za
određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno potpisane stanogradnje,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine u
skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće
o poslovnim prostorima,
organizira zaštitu od požara na području
općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od
požara
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga općine, odnosno poslova državne
uprave, ako su preneseni općini,
nadzire rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60
dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.
Članak 47.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga općine:
-

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim
suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.
ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za
prethodno izvještajno razdoblje.
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ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika
ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, te čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog
odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti
sa zakonom, Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 45.

Članak 48.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela općine.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 46.

Članak 49.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
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prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Broj: 11

razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.

Članak 50.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li
dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku
od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu
obavijesti Jedinstvenom upravnom odjelu općine o
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.
Članak 51.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Gundinci, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji
su zakonom prenijeti na općinu, ustrojavaju se
upravna tijela općine.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po
sili zakona:

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

-

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

-

-

danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja
jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik
načelnika.
Članak 52.
Načelnik i njegovi zamjenik mogu se razriješiti u
slučajevima i u postupku propisanom člankom 20.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje načelnik.
Članak 54.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane
mjere.
Članak 55.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.
Članak 56.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu općine Gundinci, Državnom proračunu i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11
IX. JAVNE SLUŽBE
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XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
GUNDINCI

Članak 57.
Članak 60.
Općina Gundinci u okviru samoupravnog djelokruga
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti,
za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna
služba.
Članak 58.
Općina Gundinci osigurava obavljanje djelatnosti iz
članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i
vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina Gundinci
ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine
društva .

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju općini Gundinci, čine imovinu općine
Gundinci.
Članak 61.
Imovinom općine upravljaju načelnik i Općinsko
vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom,
na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu općine.
Članak 62.

Obavljanje određenih djelatnosti općina Gundinci
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.
Na području općine Gundinci nisu osnovani mjesni
odbori.
U slučaju inicijative i prijedloga građana mogu se
osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na
način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora
tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Općina Gundinci ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Gundinci su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u
kojima općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općina Gundinci u
skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Brodskoposavskom
županijom i Republikom
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na
dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.
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Članak 63.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Gundinci
iskazuju se u Proračunu općine Gundinci.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u
Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Broj: 11

proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.

XI. AKTI OPĆINE
Članak 68.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.

Članak 64.
Proračun općine Gundinci i odluka o izvršenju
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za
godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 65.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 66.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom,
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i
dopunama Proračuna po postupku propisnom za
donošenje Proračuna.
Članak 67.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.

Članak 69.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.
Članak 70.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 71.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 68.
ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.
Članak 72.
Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
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postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.
Članak 73.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza
općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u
skraćenom upravnom postupku.
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XII. JAVNOST RADA
Članak 77.

Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela
općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 78.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od
strane pravnih osoba kojima je općina Gundinci
osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 74.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu.
Članak 75.
Detaljnije odredbe o aktima općine Gundinci i
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-

javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije.

Javnost rada načelnika osigurava se :
održavanjem redovnih
mjesečnih
konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu Brodsko-posavske
županije i na web stranicama općine
Gundinci.
Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja.

XIII. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 76.
Članak 79.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u
službenom glasilu Brodsko- posavske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u
obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim
zakonom.

Članak 80.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se
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smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne
vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba interesa između
privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Broj: 11
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Klasa:012-01/09-01/1
Ur.br.2178/05-02/09-01
Gundinci, 7. kolovoza 2009.g.

Članak 81.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.

11.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,
125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta općine Gundinci
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
01/2006) Općinsko vijeće općine Gundinci na 3.
sjednici održanoj 7. kolovoza 2009.godine donosi

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Gundinci

Članak 82.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodskoposavske županije“ ) i zakona, uskladit će se s
odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 83.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 01/2006).

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća općine Gundinci.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
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na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Odbora za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” .
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću obnašati savjesno i odgovorno i da
ću se u svom radu držati Ustava i zakona, Statuta
općine i poštovati pravni poredak, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak općine Gundinci,
Brodsko posavske županije i Republike Hrvatske.«
Predsjedatelj poslije pročitane prisege poziva sve
vijećnike da ustanu i prisegnu na način da
zajednički izgovaraju : “Prisežem”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju
izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.
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vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke kojoj
je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem
je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta općine
Gundinci.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika
Vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i
imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3
vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Gundinci.
Članak 7.
Pročelnici upravnih odjela dužni su vijećniku pružiti
obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 4.

Članak 8.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1458

Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinsko vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi uvjeti za rad
(prostorija za sjednice, umnožavanje i dostavu
materijala i dr.).

Broj: 11
Članak 11.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Predsjednika Vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik Vijeća.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom općine Gundinci i ovim
Poslovnikom.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA

Članak 13.

Članak 10.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika.

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Članak 14.
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim
glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.

V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
općine su:
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1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut i Poslovnik .

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka,
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama
koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija
bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri
člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Općinskog vijeća.
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obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog
vijeća i objavom na web stranici Gundinci.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog
tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko
vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
NAČELNIKA
Članak 20.
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici
Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika/zamjenika općine Gundinci obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine
Gundinci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Gundinci”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika
načelnika nakon što je izgovoreno njihovo ime i
prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 21.

Članak 18.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih
osoba.

Načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda
koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red
sjednice Općinskog vijeća.
Članak 22.

Članak 19.
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je
odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i
stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o
stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno
radnih tijela.
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Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
Članak 23.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća
i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana
prije dana održavanja sjednice.
Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika
propisan je Statutom općine Gundinci.

VII. AKTI VIJEĆA
Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Vijeća.
Članak 26.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke, odnosno drugog akta, koji je usvojen na
sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
pismohrani općine.
Članak 27.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u
službenom glasilu i na službenim web stranicama
općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
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Općinsko vijeće.
Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna
tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.
Članak 29.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta
ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi,
smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3
mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 30.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
važećeg akta koja se mijenja, odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a
ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost
ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
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izraženim mišljenjima i primjedbama.

Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i
kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
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Članak 34.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi,
vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.

Članak 31.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom
kojim su dostavljeni.
Članak 32.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga
akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
Proračuna i prijedlog Prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.

Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.
Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 36.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik,
neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Članak 33.

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 37.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje:
-

-

ako ga je podnio predlagatelj akta,
ako ga je podnijela Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost i s njima se
suglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s
njima se suglasio predlagatelj akta.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.
Članak 38.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1462

amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
načelnik, se glasuje odvojeno.
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Članak 41.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 39.

Članak 42.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU
Članak 40.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu.

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom
postupku.

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE
Članak 43.
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna općine podnosi načelnik na
način i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 44.

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29.
ovog Poslovnika.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od većine
vijećnika.

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
načelniku,
zamjeniku
načelnika i pročelniku
upravnog tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga
rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
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Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati
najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Strana: 1463
Članak 48.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od
dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA
Načelnik, zamjenik načelnika, odnosno pročelnik
dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim
vijećnicima.

Članak 49.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s
odredbama Statuta općine Gundinci.
Članak 50.

Članak 46.
Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku,
zamjeniku, odnosno pročelniku upravnog odjela kao i
odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i
kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera,
koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno
i o tome će obavijestiti vijećnika.

Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu
mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka
prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od
dana primitka.

Članak 47.
Članak 52.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja
profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika,
odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori
neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća
bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici
radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog
vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na
podneseni prijedlog.
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Članak 53.

Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može
završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
Članak 54.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti
prije proteka roka od 8 od dana kada je Općinsko
vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog
za traženje izvješća od načelnika.

XIII. RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice

Broj: 11

mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.
Članak 56.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u
izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima tri
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća
može se održavati i putem video veze.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se
vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika,
pročelniku upravnog odjela, sredstvima javnog
priopćavanja.

Članak 55.
2. Dnevni red
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika

Članak 57.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.

Članak 58.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
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dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim
predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti
postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
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Članak 62.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je
pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 63.

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.

Članak 59.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog
reda.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati duže od tri minute.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati
objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez
rasprave.

Članak 60.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta
bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29.
ovog Poslovnika prije proteka roka od tri mjeseca od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

Članak 64.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 61.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
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radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća
će ga opomenuti.

vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.

Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem
zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik
Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i
udaljiti ga sa sjednice.

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.

5. Odlučivanje

Članak 65.
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.

Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost natpolovične većine ukupnog
broja vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim
Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 68.

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu sa člankom 63.. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu
govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su
ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna
natpolovična većina ukupnog broja vijećnika, osim
ako zakonom, Statutom općine ili ovim Poslovnikom
nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
-

Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja
stručne poslove za Općinsko vijeće.

-

Statut općine,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom općine Gundinci

6. Glasovanje
Članak 69.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za

Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
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Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.
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Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća može
odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati
kod tajnog glasovanja.
Članak 72.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 73.

Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je nadležnosti
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog
vijeća.
Članak 70.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i
prvo glasovanje.
Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem
je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 75.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.

Članak 71.

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69. ovog

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
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XIV. IZBORI I IMENOVANJA

Broj: 11

dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 76.
Članak 80.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira
i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom općine i ovim Poslovnikom.
Članak 77.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove
iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog
vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 78.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća
u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
Članak 79.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.
XV. ZAPISNICI
Članak 81
.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.
Članak 82.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju
se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, a nakon
isteka mandata Općinskog vijeća pohranjuju se u
pismohrani općine.
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Članak 83.
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sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati
ako o tome donese odluku Općinsko vijeće, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva
se
u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 88.

Upravno tijelo općine Gundinci je dužno omogućiti
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak
sjednice, ako se sjednica snimala.

XVI. JAVNOST RADA
Članak 84.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Gundinci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 01/2006).

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa:012-01/09-01/2
Ur.br.2178/05-02-09-1
Gundinci, 7. kolovoza 2009.g.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu
pratiti rad Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

Članak 85.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i
objavom na web stranicama općine.

12.

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu,
donesene odluke i akti, te zapisnici o radu Općinskog
vijeća mogu se objavljivati i na službenim web
stranicama općine.

Na temelju članka 124. Zakona o Proračunu
(«Narodne novine» br. 96/03), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7.
kolovoza 2009.g. donijelo je

Članak 86.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji
su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.

o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja 30. lipnja 2009. godine

Članak 87.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine
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Gundinci utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 1.243.102,56 kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 1.768.055,45 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Realizirani rashodi i izdaci
Manjak prihoda i primitaka

1.243.102,56 kn
1.768.055,45 kn
- 524.952,89 kn

IV
Stanje žiro-računa 1. 1. 2009. godine iznosilo je
3.631.637,12 kn, a 30. 6. 2009. godine 1.418.336,92
kn.
Stanje blagajne na dan 30. 6. 2009. godine iznosi
1.409,79 kn.
V
Općina Gundinci u 2009. godini nije primala niti
davala zajmove.
VI
Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2009.
godinu u iznosu od 10.000,00 kuna nije trošena.

Broj: 11

- najam javne općinske površine 12.433,83 kn
- komunalni doprinos
18,00 kn
- grijanje
4.300,00 kn
- stanarina
15.831,59 kn
- plinska mreža
1.370.834,50 kn
- koncesija za dimnj.usluge
1.000,00 kn
VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. 6. 2009.
godine u ukupnom iznosu od 1.517.844,14 kn odnosi
se na nepodmirene račune dobavljačima, a dug od
807.922,30 kn odnosi se na glavnicu primljenog
zajma koji još nije dospio.
IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama
vidljivo je iz priložene tabele Izvještaj o izvršenju
općeg dijela Proračuna općine Gundinci za razdoblje
od 1. 1. 30. 6. 2009. godine.

POSEBNI DIO
X
Posebni dio Proračuna općine Gundinci za razdoblje
1. 1. - 30. 6. 2009. godine čini rashode i izdatke po
korisnicima, osnovnim i potanjim namjenama.
XI
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine
Gundinci zajedno s Izvještajem o izvršenju Općeg i
posebnog dijela Proračuna bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

VII
Stanje potraživanja općine Gundinci na dan 30. 6.
2009. godine u ukupnom iznosu od 1.936.908,24 kn
odnosi se na potraživanja za:
- porez na promet
11.816,95 kn
- porez na tvrtku
104.698,06 kn
- najam
170.475,71 kn
- zakup polj. zemljišta 245.499,60 kn

Klasa: 400-08/09-01/8
Ur.broj: 2178/05-02/09-1
Gundinci, 7. kolovoza 2009.g.
PREDSJEDNIK
Mato Mihić, v.r.

Broj: 11
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Na temelju članka 33. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006), Općinsko vijeće općine
Gundinci na s vojoj 2. sjednici održanoj 1. srpnja
2009. godine, donijelo je

Klasa : 021-01/09-01/3
Urbroj: 2178/05-02/09-15
Gundinci, 1. srpnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći,
dodacima na plaću, radnom vremenu,
odmorima i ostalim materijalnim pravima
načelnika i službenika - zaposlenika
u općini Gundinci
14.
Članak 1.
U Odluci o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći, dodacima na plaću, te radnom
vremenu, odmorima i ostalim materijalnim
pravima načelnika i službenika - zaposlenika u
općini Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 2/07), članak 1. mijenja se
i glasi:
"Za obračun plaće prema
poslova utvrđuju se koeficijenti i to:
-

složenosti

za načelnika općine
1,80
za administrativnog-u tajnika-cu
1,20
za administrativnog-u djelatnika-cu 0,94"

Na temelju članka 33. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006), Općinsko vijeće općine
Gundinci na s vojoj 2. sjednici održanoj 1. srpnja
2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za prisustvovanje sjednicama
Općinskog vijeća općine Gundinci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina
naknade
članovima
Općinskog
vijeća,
dužnosnicima i djelatnicima općine Gundinci.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. srpnja 2009.
godine.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o plaći, dodacima na plaću, te radnom vremenu,
odmorima i ostalim materijalnim pravima
načelnika i službenika - zaposlenika u općini
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 2/2007).

Članak 2.
Naknada za rad na sjednicama Općinskog
vijeća iznosi 250,00 kuna u neto iznosu, po
održanoj sjednici nazočnim članovima Općinskog
vijeća.
Članak 3.
Naknade iz članka 2. ove Odluke
isplaćuju se i dužnosnicima, te djelatnicima
upravnih tijela općine Gundinci koji su nazočni
sjednicama Općinskog vijeća.
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Članak 4.

II

Naknada prema ovoj Odluci isplaćuje se
na žiro račun polugodišnje na teret Proračuna
općine Gundinci.

U Stožer zaštite i spašavanja općine
Gundinci imenuju se:
1.
Miljenko Neretljak, načelnik Stožera
zamjenik načelnika općine

Članak 5.

2.

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

Jadranka Ćorluka, član Stožera
djelatnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanja

3.

Ilija Lučić, član Stožera
predstavnik Policijske uprave

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

4.

Željko Škripek, član Stožera
načelnik općine

5.

Mato Karavidović, član Stožera
zapovjednik Vatrogasne postrojbe

6.

Miko Matić, član Stožera
predstavnik Doma zdravlja

7.

Josip Kadić, član Stožera
predstavnik komunalnog poduzeća

8.

Igor Jeđut, član Stožera
predstavnik veterinarske službe

Klasa : 021-01/09-01/3
Urbroj: 2178/05-02/09-16
Gundinci, 1. srpnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.

15.
III
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
174/04. i 79/07) i članka 34. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006), Općinsko vijeće općine
Gundinci na svojoj 3. sjednici održanoj 7.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Gundinci
objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" br. 2/08".

ODLUKU

IV

o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja
općine Gundinci

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

I

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Stožer zaštite i spašavanja općine
Gundinci 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
sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.

Klasa : 021-01/09-01/9
Urbroj: 2178/05-02/09-1
Gundinci, 7. kolovoza 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.
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II

Na temelju članka 34. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/2006), Općinsko vijeće općine
Gundinci na s vojoj 3. sjednici održanoj 7.
kolovoza 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva Civilne
zaštite općine Gundinci
I
Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju
i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite
općine
Gundinci,
Klasa:810/01/07-01/8,
Urbroj:2178/05-02/07-1 od 22. prosinca 2007.
godine, objavljena u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" br. 2/08., shodno
Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja ("NN" 40/08, 44/08.).

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom v jesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 810-01/09-01/8
Urbroj: 2178/05-02/09-1
Gundinci, 7. kolovoza 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Mihić, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

11.

II.

Na temelju članka 8. stavka 1. i 2.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave ("NN" br. 44/05-pročišćeni tekst) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Klakar, Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj
2. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o početku mirovanja mandata člana
Općinskog vijeća i početku obnašanja
dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća
I.
Utvrđuje se da 8. srpnja 2009. godine
započinje mirovanje mandata članu Općinskog
vijeća Jakobu Blaževcu, i istim danom dužnost
započinje obnašati zamjenik člana Općinskog
vijeća Ivica Majić.

Član Općinskog vijeća Jakob Blaževac
(HDZ) podnio je zahtjev za mirovanje mandata u
Općinskom vijeću općine Klakar.
Politička stranka HDZ odredila je da ga
zamjenjuje kandidat sa stranačke liste Ivica Majić.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa : 013-03/09-01/8
Urbroj: 2178/07-02-09-1
Klakar, 8. srpnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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Broj: 11
III

Na temelju članka 31. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Klakar na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU

Za
potpisivanje
darovnog
zadužuje se načelnik općine.

ugovora

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

o dodjeli dijela javne površine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
I
Općinsko vijeće općine Klakar donijelo je
Odluku o dodjeli dijela javne površine na k.č.br.
2608 u k.o.č Gornja Bebrina.
II
Dodjeljuje se dio javne površine k.č.br.
2608 u k.o. Gornja Bebrina, površine 140m2 Đuri
Đuriću iz Gornje Bebrina 128 u svrhu upisa
stambene građevine u zemljišne knjige.
Stranka je obvezna o svom trošku izraditi
parcelacijski elaborat na temelju kojeg će se
dodijeliti tražena čestica.

Klasa : 021-01/09-01/8
Urbroj: 2178/07-02-09-1
Klakar, 8. srpnja 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

3.

II

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
općine Nova Kapela izabiru se:
1.
2.
3.

Ante Krolo (HDZ) - za predsjednika
Stjepan Cindrić (HDZ) - za člana
Ivan Čurčić (HDZ) - za člana

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/01
Urbroj: 2178/20-03-09-2
Nova Kapela, 10. lipnja 2009.
Predsjedatelj
p.o. predstojnika
Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Dalibor Bošnjaković, v.r.
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Broj: 11

4.

5.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09-pročišćeni tekst), članka 30. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.) i članka 21.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Nova Kapela,
Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanje

RJEŠENJE

I

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela

U Odbor za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća općine Nova Kapela izabiru se:

I

1.
2.
3.
4.
5.

Ante Krolo
Ivan Mudrovčić
Josip Štivić
Antun Vrakić
Branko Rožić

HDZ
HDZ
HDZ
HDZ
HSLS

za
za
za
za
za

predsjednika
potpredsjednika
člana
člana
člana

Damir Ocvirek izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/01
Urbroj: 2178/20-03-09-5
Nova Kapela, 10. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/01
Urbroj: 2178/20-03-09-6
Nova Kapela, 10. lipnja 2009.
Predsjedatelj
Ana Glivetić, v.r.

Predsjedatelj
Ana Glivetić, v.r.
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6.

7.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08.
i 36/09-pročišćeni tekst), članka 30. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 17/01.) i članka 21.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Nova Kapela,
Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 2. sjednici
održanoj 16. lipnja 2009. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela

I
U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća općine Nova Kapela izabiru se:

I
Mato
Pejaković
izabire
se
za
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Nova
Kapela.

1.
2.
3.
4.
5.

Ante Krolo
Ivan Čurčić
Ivan Jergović
Branko Rožić
Stjepan Cindrić

za
za
za
za
za

predsjednika
potpredsjednika
člana
člana
člana

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/01
Urbroj: 2178/20-03-09-7
Nova Kapela, 10. lipnja 2009.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-2
Nova Kapela, 16. lipnja 2009.

Predsjedatelj
Ana Glivetić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.
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Broj: 11

8.

9.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 2. sjednici
održanoj 16. lipnja 2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01.) i članka 35. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 2. sjednici
održanoj 16. lipnja 2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Odbora za Proračun i financije

o izboru predsjednika i članova
Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana

I
I
U Odbor za Proračun i financije
Općinskog vijeća općine Nova Kapela izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Stjepan Cindrić
Antun Vrakić
Josip Štivić
Ivan Jergović
Stjepan Ljubičić

za
za
za
za
za

predsjednika
potpredsjednika
člana
člana
člana

U Odbor za predstavke, pritužbe i
prijedloge građana Općinskog vijeća općine Nova
Kapela izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Štivić
Ivan Čurčić
Ivan Mudrovčić
Ana Glivetić
Krešo Jakovac

za
za
za
za
za

predsjednika
člana
člana
člana
člana

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

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

Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-3
Nova Kapela, 16. lipnja 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.

Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-4
Nova Kapela, 16. lipnja 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.
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Komisija:
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj
73/97), članka 29. Statuta općine Nova Kapela
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
17/01.) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na
svojoj 2. sjednici održanoj 16. lipnja 2009.
godine, sa 13 glasova "ZA", nitko protiv i 1 glas
"SUZDRŽAN" donijelo je

1.
2.
3.
4.

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

5.
6.

I

7.

U Komisiju za procjenu
elementarnih nepogoda imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Josip Benić Branko Brkić Žarko Butina Vesna Ivančan Ivan Mudrovčić Antun Vrakić Josip Štivić -

šteta

od

predsjednik
potpredsjednik
član
član
član
član
član

II
Članovi Komisije imenuju se na vrijeme
od četiri godine.

8.

utvrđuje štetu za područje općine, te
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
potvrđuje štetu, za čije otklanjanje,
odnosno ublažavanje se odobravaju
sredstva iz Proračuna općine,
Državnom
povjerenstvu
predlaže
odobrenje žurne pomoći prema žurnom
postupku, na temelju izvještaja i mišljenja
Županijskog povjerenstva,
daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu
prema redovitom postupku,
za općinskog načelnika, Općinsko vijeće i
Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješće
o štetama i utrošku sredstava pomoći,
predlaže Općinskom vijeću i visinu
sredstava što ih treba osigurati za sljedeću
proračunsku godinu u Proračunu općine.
VI

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-5
Nova Kapela, 16. lipnja 2009.

III
Sredstva za rad Komisije iz članka 1. ove
Odluke osiguravaju se u Proračunu općine.
IV
Stručne, upravne i druge poslove za
Komisiju usklađuje i obavlja Jedinstveni upravni
odjel općine Nova Kapela.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01) i članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01), a u skladu sa Zakonom o
platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj
117/2001) i Odlukom Hrvatske narodne banke o
konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke,
uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i
sadržaju registra računa poslovnih subjekata u
banci, Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 2.
sjednici održanoj 16. 6. 2009. godine, donosi
RJEŠENJE
o određivanju ovlaštenih potpisnika za
raspolaganje novčanim sredstvima na žiro
računu Općinskog proračuna
1.

Određuju se ovlašteni potpisnici svih
dokumenata platnog prometa žiro računa
broj 2412009-1828500004 i to:
1. Josip Benić - općinski načelnik
2. Branko Brkić - zamjenik načelnika
3. Damir Ocvirek - predsjednik Općinskog
vijeća

2.

3.

Potpisnici će potpisivati pojedinačno, uz
uporabu pečata općine Nova Kapela općinski načelnik
Izborom novih ovlaštenih potpisnika
prestaje
vrijednost
potpisa
dosada
ovlaštenih potpisnika i to:
1.
2.
3.
4.

4.

Broj: 11

Josip Benić
Željko Sabljak
Branko Brkić
Branko Rožić

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

Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-6
Nova Kapela, 16. 6. 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.

12.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01) i članka 29. Statuta općine
Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/01), Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 2. sjednici održanoj 16. lipnja 2009.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o preuzetnim financijskim
obvezama i potraživanjima
I
Usvaja
se
Izvješće
o
preuzetnim
financijskim obvezama i potraživanjima općine
Nova Kapela na dan 22. 5. 2009. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa : 021-05/09-02/02
Urbroj: 2178/20-03-09-8
Nova Kapela, 16. 6. 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Ocvirek, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

9.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Općinsko vijeće Oprisavci na
1. sjednici održanoj 16. lipnja 2009. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima
za Općinsko vijeće i potvrđivanju mandata
izabranim članovima
I
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima
za Općinsko vijeće općine Oprisavci održanim 15.
svibnja 2005. godine.

Antun Jovičić, kandidat izabran na kandidacijskoj
listi Hrvatske demokratske zajednice.
Sukladno članku 7. Zakona o izboru
predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave mandat izabranom članu
prestaje prije isteka četverogodišnjeg mandata
između ostalog, ako izabrani član podnese
ostavku - danom dostave pisane ostavke.
Članove Općinskog vijeća izabrane na
stranačkim listama političkih stranaka HSS-a i
HDZ-a, u slučaju podnošenja ostavke zamjenjuju
neizabrani kandidati s ovih lista s koje su izabrani
članovi, a koje određuju političke stranke HSS i
HDZ.
Politička stranka HSS, kao predlagatelj
liste odredila je da Antuna Kovačevića zamjenjuje
neizabrani kandidat s ove liste - Franjo Rečić, a
politička stranka HDZ da Antuna Jovičića
zamjenjuje neizabrani kandidat s ove liste - Vinko
Katalinić.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su
zakonski uvjeti da se verificiraju mandati Franji
Rečiću i Vinku Kataliniću.

II
1.
Mandatna komisija konstatira da
zaprimila ostavke na dužnost vijećnika koje
podnijeli Antun Kovačević, kandidat izabran
kandidacijskoj listi Hrvatske seljačke stranke,

je
su
na
te

2.

Franjo Rečić
Oprisavci 39
Matija Trepšić
Prnjavor

(1950)
HSS
(1940)
HSS
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blaž Radičević (1968)
Prnjavor 53
HSP
Vinko Katalinić(1960)
Oprisavci 123 HDZ
Josip Cvijanović(1952)
Oprisavci 154 HDZ
Mato Blažević (1963)
Novi Grad 42 HDZ
Tomislav Zečević (1973)
Trnjanski Kuti 122
HDZ
Franjo Mumić (1954)
Prnjavor 99
HDZ
Mirko Lučić (1979)
Novi Grad 6 HDSSB
Mijo Vladić (1940)
Oprisavci 239 SDP
Stjepan Novoselović (1964)
Poljanci 49
SDP
Matej Kolobarić (1986)
Oprisavci 75 HNS
Mato Botica (1973)
Trnjanski Kuti 82
HSLS

Broj: 11

10.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), i članka 40. Poslovnika
Općinskog vijeća Oprisavci, Općinsko vijeće
Oprisavci na 1. sjednici održanoj 16. lipnja 2009.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije
I
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Oprisavci izabiru se:
1.
2.
3.

Franjo Rečić (HSS) - za predsjednika
Blaž Radičević (HSP) - za člana
Vinko Katalinić (HSS) - za člana

III
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih
izabranih 13 vijećnika iz točke II ovog Zaključka.

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

IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/09-01/8
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 16. lipnja 2009. g.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović, v.r.

Klasa : 023-05/09-01/9
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 16. lipnja 2009. g.
Predsjedatelj
Mirko Vilajtović, v.r.
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11.

12.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), i članka 45. Poslovnika
Općinskog vijeća Oprisavci, Općinsko vijeće
Oprisavci na 1. sjednici održanoj 16. lipnja 2009.
godine, donijelo je

Na temelju članka 26. i članka 29. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 01/06), i članka 46.
Poslovnika Općinskog vijeća Oprisavci, Općinsko
vijeće Oprisavci na 1. sjednici održanoj 16. lipnja
2009. godine, donijelo je

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Oprisavci

I

I

U Komisiju
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

za

izbor

i

imenovanja

Franjo Mumić (HDZ) - za predsjednika
Mirko Lučić (HDSSB) - za člana
Matija Trepšić (HSS) - za člana
Tomislav Zečević (HDZ) - za člana

Matija Trepšić, izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/09-01/11
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 16. lipnja 2009. g.
Predsjedatelj
Marija Trepšić, v.r.

Klasa : 023-05/09-01/10
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 16. lipnja 2009. g.
Predsjedatelj
Matija Trepšić, v.r.
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13.

14.

Na temelju članka 26. i članka 29. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 01/06), i članka 46.
Poslovnika Općinskog vijeća Oprisavci, Općinsko
vijeće Oprisavci na 1. sjednici održanoj 16. lipnja
2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07 i 125/08) Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29.7.
2009. donosi

RJEŠENJE
STATUT
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Oprisavci

općine Oprisavci

I

I. OPĆE ODREDBE

Josip
Cvijanović,
izabire
potpredsjednika
Općinskog
vijeća
Oprisavci.

se
za
općine

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/09-01/12
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 16. lipnja 2009. g.
Predsjedatelj
Marija Trepšić, v.r.

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Oprisavci, njegova obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine
Oprisavci, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provođenje referenduma u pitanjima iz
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava,
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza općine Oprisavci.
Članak 2.
Općina Oprisavci je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Oprisavci nalazi se u krajnjem jugoistočnom
dijelu Brodsko-posavske županije, jedna je od
pograničnih općina. Nalazi se uz državnu granicu s
BiH na rijeci Savi. U Županiji graniči s općinama
Klakar, Garčin, Donji Andrijevci i Velika Kopanica.
Općina Oprisavci obuhvaća područja naselja: Novi
Grad, Oprisavci, Poljanci, Prnjavor, Stružani, Svilaj,
Trnjanski Kuti i Zoljani
Granice područja općine Oprisavci idu katastarskim
granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar
područja
Granice općine Oprisavci mogu se mijenjati na način i
po postupku koji su propisani zakonom.
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Članak 3.
Općina Oprisavci je pravna osoba.

Sjedište općine Oprisavci je u Oprisavcima, Oprisavci
174/A
Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel općine
Oprisavci imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove
uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju
donosi Općinsko vijeće.

II. OBILJEŽJA OPĆINE OPRISAVCI
Članak 4.
Općina Oprisavci ima grb, zastavu i svečanu zastavu .
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina Oprisavci i izražava pripadnost općine
Oprisavci.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Oprisavci
utvrđuje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa
zakonom i ovim Statutom .
Članak 5.
Općina Oprisavci ima grb i zastavu.
Grb općine Oprisavci je povijesni grb općine
Oprisavci.
Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik
štita u štitu.
U središnjem (srcu) štita nalazi se đeram, a u obrubu
štita i između malog i velikog štita nalazi se 12 likova
lista vodene djeteline. Središnji dio (srce) štita je plave
boje .Obrub štita, dio između malog i velikog štita je
bijele boje, lik đerma je bijele (srebrene) boje, a lik
lista djeteline je zelene boje.
Članak 6.
Zastava općine Oprisavci je plave boje na kojoj se u
sredini nalazi Grb općine
Članak 7.
Dan općine Oprisavci je 16. travnja DAN KADA JE
KONSTITUIRANO PRVO OPĆINSKO VIJEĆE
1993.godine
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dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled općine Oprisavci, a poglavito za
naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su
tome usmjerene.
Članak 9.
Javna priznanja općine Oprisavci su:
1. Počasni građanin općine Oprisavci
2. Nagrada općine Oprisavci za životno djelo
3. Nagrada općine Oprisavci
4. Zahvalnica općine Oprisavci
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina Oprisavci uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
Članak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora,
povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim
jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna

Članak 13.
Sporazum o suradnji općine Oprisavci i općine ili
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grada druge države objavljuje se u službenom glasilu
općine Oprisavci.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Općina Oprisavci je samostalna u odlučivanju u
poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela općine
Oprisavci.
Članak 15.
Općina Oprisavci u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i
to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
održavanje nerazvrstanih cesta,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Oprisavci obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se
utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 16.
Općina Oprisavci može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili
više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili
službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s
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posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan u
stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,
temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom
organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni
odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
Članak 17.
Općinsko vijeće općine Oprisavci, može posebnom
odlukom pojedine poslove iz samoupravnog
djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa
za građane na području više jedinica lokalne
samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku županiju,
u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o
lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i
zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu
općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o
raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina
članova Općinskog vijeća, načelnika, polovina
mjesnih odbora na području općine i 20% birača
upisanih u popis birača općine.
Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na
način propisan zakonom.
Referendum se može raspisati radi razrješenja
načelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog
vijeća,
kada svojim radom prouzroče općini
Oprisavci znatnu materijalnu štetu, odnosno
štetu u iznosu od 1% od Proračuna općine
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Oprisavci u tekućoj godini (napomena: za
jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od
Proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je
znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od
500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju
referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan
od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o
pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika
može dati i 20% birača upisanih u popis birača općine
Oprisavci Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati
referendum o razrješenju načelnika i njegovog
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka
mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi
referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od
12 mjeseci od dana održavanja prethodnog
referenduma.
Članak 21.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni
prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači
sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko
vijeće je dužno
dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela
koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o
kojima se raspisuje referendum, referendumsko
pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o
kojima će birači odlučivati, te dan održavanja
referenduma.
Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području općine Oprisavci,
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odnosno na području za koje se raspisuje referendum i
upisani su u popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko
vijeće.
Članak 25.
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete
na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih
akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 26.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim
zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog
članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz
stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja
o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te
vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 27.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je
sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a
odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
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Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l.
ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od
prijema prijedloga.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela općine Oprisavci
kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine
Oprisavci, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava
se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem
sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela
općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke,
sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom,
kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i
chatom).

VII. TIJELA OPĆINE OPRISAVCI
Članak 30.
Tijela općine Oprisavci su: Općinsko vijeće, načelnik
i Jedinstveni upravni odjel
1.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim
Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se
odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
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djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a
izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka
ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.
Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
Statut općine,
Poslovnik o radu,
odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine,
Proračun i odluku o izvršenju Proračuna,
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
odluku o privremenom financiranju
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Oprisavci čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000 kuna),
odluku o promjeni granice općine Oprisavci
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za općinu,
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu s općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednika i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu,
donosi odluku o kriterijima, načinu i
postupku za dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
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imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda,
predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,
kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja
za općina Oprisavci. O preuzetom pokroviteljstvu
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
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Članak 36.
Pripadnicima nacionalne manjine jamči se
zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom
udjelu u stanovništvu općine Oprisavci.
Članak 37.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu
troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 35.
Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika ako
je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća
zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina.

Članak 38.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije
osam dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Oprisavci, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka,
smrću.
Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati
obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona
nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,
mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog
vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
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obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice Vijeća
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
postavljati pitanja načelniku i zamjeniku
načelnika,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u
koje ga izabere Općinsko vijeće
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela općine, te u svezi
s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu
odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u
radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao
tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za
koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
Članak 41.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na
sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad
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Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i
standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
(u nastavku teksta: nositelji političkih duž
nosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA
Članak 42.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost,
Mandatna komisija.
Članak 43.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade
troškova vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.
Članak 44.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
predlaže Statut općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta, odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim
sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade
i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom
vijeću,
obavlja i druge poslove određene ovim
Statutom.
Članak 45.
Mandatna komisija:
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na konstituirajućoj sjednici obavještava
Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem objavljenih rezultata
nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Općinsko vijeće o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o mirovanju
mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika.

Članak 46.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim
Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u
svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog
vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

-

-

-

-

2. NAČELNIK
Članak 47.
Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti
općine Oprisavci.

-

Mandat načelnika traje četiri godine

-

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
utvrđuje prijedlog Proračuna općine i
izvršenje Proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i

-
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imovinskim pravima u vlasništvu općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina općine Oprisavci čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše
do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i
otuđivanje planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima,
upravlja prihodima i rashodima općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima
na računu Proračuna općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o
davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova
kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za
upravna tijela općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna
tijela općine,
predlaže izradu Prostornog plana kao i
njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne uprave, ako su preneseni
općini,
nadzire rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim
suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8.
ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za
prethodno izvještajno razdoblje.
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Članak 48.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za
ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela općine.

Članak 52.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Članak 49.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje
izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine
za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do
15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2.
ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj
različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60
dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka
roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o
istom pitanju.
Članak 50.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga općine:
ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti
od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko
vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od
osam dana o tome obavijestiti predstojnika
ureda državne uprave Brodsko-posavske
županije, te čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela jedinica lokalne samouprave,
ima pravo obustaviti od primjene akt
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim
aktima Općinskog vijeća.
Članak 51.
Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u
slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 53.
Načelnik dužnost obavlja profesionalno.
Zamjenik načelnika dužnost obavlja volonterski.
Članak 54.
Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po
sili zakona:
danom podnošenja ostavke,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen radi počinjenja kaznenog djela
protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
danom odjave prebivališta s područja
jedinice,
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika
radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog
načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja,
dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik
načelnika.
Članak 55.
Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u
slučajevima i u postupku propisanom člankom 20.
ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat
im prestaje danom objave rezultata referenduma, a
Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.
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VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
NACIONALNE/NIH MANJINE/NA
Članak 56.
Pripadnici nacionalnih manjina u općini Oprisavci
sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim
poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina.
Članak 57.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u općini
Oprisavci imaju pravo:
predlagati tijelima općine Oprisavci mjere
za unapređivanje položaja nacionalnih
manjina u općini Oprisavci, uključujući
davanje prijedloga općih akata kojima se
uređuju pitanja od značaja za nacionalnu
manjinu;
isticati kandidate za dužnosti u tijelima
općine Oprisavci;
biti obaviješteni o svakom pitanju o kome
će raspravljati radno tijelo Općinskog
vijeća, a tiče se položaja nacionalne
manjine;
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz
stavka 1. uredit će se Poslovnikom Općinskog
vijeća općine Oprisavci.
Članak 58.
Načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata
od Vijeća nacionalnih manjina, odnosno
predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za
područje općine Oprisavci, zatražiti mišljenje i
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i
slobode nacionalnih manjina.
Članak 59.
Na području općine Oprisavci, pripadnici nacionalnih
manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i
zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu
Republike Hrvatske i zastavu općine Oprisavci isticati
na poslovnim zgradama u kojima nacionalna
manjina ima sjedište i u svečanim prigodama
značajnim za nacionalnu manjinu.
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Članak 60.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u
službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i
znamenja svoje nacionalne manjine i to:
u sastavu svojih pečata i žigova
u natpisnim pločama na poslovnim
zgradama u kojima imaju sjedište, te u
službenim i svečanim prostorijama
u zaglavljima službenih akata koje donose.
Članak 61.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu
manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana
pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme
nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna
Republike Hrvatske.
Članak 62.
Općina Oprisavci, u skladu s mogućnostima
financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje
osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi
očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina Oprisavci osigurava sredstva za rad Vijeća
nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 63.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Oprisavci, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji
su zakonom prenijeti na općinu, ustrojavaju se
upravna tijela općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju
javnog natječaja imenuje načelnik.
Članak 64.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u
okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom,
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neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju
neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane
mjere.
Članak 65.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.
Članak 66.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu općine Oprisavci, Državnom proračunu i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 67.
Općina Oprisavci u okviru samoupravnog djelokruga
osigurava obavljanje djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na
području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti,
za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna
služba.
Članak 68.
Općina Oprisavci osigurava obavljanje djelatnosti iz
članka 66. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih
društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i
vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina Oprisavci
ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine
društva (napomena: načelnik zastupa općinu kao
pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).
Obavljanje određenih djelatnosti općina Oprisavci
može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama
temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 69.
Na području općine Oprisavci osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
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naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na
način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora
tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 70.
Mjesni odbori na području općine Oprisavci su:
-

M.O. Novi Grad
M.O. Oprisavci
M.O. Poljanci
M.O. Prnjavor
M.O. Stružani
M.O. Svilaj
M.O. Trnjanski Kuti
M.O. Zoljani

Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se
na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te
odluke.
Članak 71.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 10 % građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, organizacije i udruženja građana, te načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju
građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog
se dostavlja u pisanom obliku načelniku.
Članak 72.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka
prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.
Ukoliko načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na
propisani način i po propisanom postupku, obavijestit
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom
vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od
60 dana od prijema prijedloga.
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Članak 73.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se
podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila
mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja
mjesnog odbora.
Općinsko vijeće zasebnom odlukom osniva mjesni
odbor u zakonom propisanom roku od dana
dovršenog postupka za prijedlog osnivanja mjesnog
odbora.
Članak 74.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Članak 75.
Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na
vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenu odredaba zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 76.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
načelnik.
Danom raspisivanja izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora prestaje trajanje mandata članovima Vijeća
mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 5 do 11 članova.
Broj članova Vijeća mjesnog odbora se određuje
prema broju stanovnika na području mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 200
stanovnika,

-
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7 članova u mjesnom odboru koji ima do 400
stanovnika,
9 članova u mjesnom odboru koji ima do 800
stanovnika,
11 članova u mjesnom odboru koji ima preko
800 stanovnika

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 78.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz
svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj
rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.
Članak 79.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog
odbora, pravila mjesnog odbora, Poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja
druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i
odlukama Općinskog vijeća i načelnika.
Članak 80.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora,
osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih
akcija kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o
poboljšavanju
zadovoljavanja lokalnih potreba
građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture,
športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
Članak 81.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova
Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad
mjesnog odbora.
Članak 82.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
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Članak 83.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o
potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može
sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.
Članak 84.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog
odbora obavljaju upravna tijela općine na način
propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i
način rada upravnih tijela općine.
Članak 85.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za
koje se traži promjena područja.
Članak 86.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja načelnik.
Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad
zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava
povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE
OPĆINE OPRISAVCI
Članak 87.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava
koja pripadaju općini Oprisavci, čine imovinu općine
Oprisavci.
Članak 88.
Imovinom općine upravljaju načelnik i Općinsko
vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom
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dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom općine
donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom,
na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu općine.
Članak 89.
Općina Oprisavci ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Oprisavci su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
prihodi od stvari u vlasništvu općine i
imovinskih prava,
prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u
kojima općina ima udjele ili dionice,
prihodi od koncesija,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše općina Oprisavci u
skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Brodskoposavskom županijom i Republikom
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na
dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
sredstva pomoći i dotacije Republike
Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 90.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Oprisavci
iskazuju se u Proračunu općine Oprisavci.
Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti
raspoređeni u Proračunu i iskazni po izvorima iz kojih
potječu.
Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu
i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 91.
Proračun općine Oprisavci i odluka o izvršenju
Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi
za godinu za koju je donesen.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci,
koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 92.
Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se Proračun za sljedeću proračunsku godinu
ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće
donosi odluku o privremenom financiranju na način i
postupku propisanim zakonom, i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Članak 93.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i
primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom,
Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih
izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje Proračuna provodi se izmjenama i
dopunama Proračuna po postupku propisnom za
donošenje Proračuna.
Članak 94.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine
nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.
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Članak 97.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 98.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94.
ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim
Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada
upravnih tijela.
Članak 99.
Upravna tijela općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Brodsko-posavske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjerene javne ovlasti.
Članak 100.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza
gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u
skraćenom upravnom postupku.

XII. AKTI OPĆINE
Članak 95.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut,
Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju Proračuna,
odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne
akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinačnim stvarima.
Članak 96.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja
pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima,
obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od
strane pravnih osoba kojima je općina Oprisavci
osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako
posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može
se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 101.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća
u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i

Strana: 1516

»SLUŽBENI VJESNIK«

nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu.
Članak 102.
Detaljnije odredbe o aktima općine Oprisavci i
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća.
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XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 106.
Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u
obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim
zakonom.
Članak 107.

Članak 103.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju
u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na
snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se
smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne
vlasti te uređuje sprečavanje sukoba interesa između
privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 108.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna
trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća.

Članak 104.
Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela
općine je javan.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.

Članak 105.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu .

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na
dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Javnost rada načelnika osigurava se:
održavanjem redovnih
mjesečnih
konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu .
Javnost rada upravnih tijela općine osigurava se
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima
javnog priopćavanja.

Članak 109.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.01/06.) i zakona, uskladit će se
s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje
pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Članak 110.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.01/06.).
Članak 111.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
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objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
Općine Oprisavci
Klasa:023-01/09-01/5
Ur.br.:2178/14-01-09-1
Oprisavci, 29. 7. 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Matija Trepšić, v.r.

15.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07 i 125/08) i članka 32 Statuta općine
Oprisavci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije») Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. 7. 2009. god.
donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Oprisavci

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i
imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća općine Oprisavci.
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II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo
ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se
himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” .
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću općine Oprisavci obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine
Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Oprisavci ”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara:
“Prisežem”.
Alternativa:
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju
izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.
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Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u
trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je
prestao mandat.
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prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog
vijeća, odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub
nezavisnih vijećnika.

Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta općine
Oprisavci.

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i
Komisije za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili
najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za
rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i
dostavu materijala i dr.).

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Oprisavci.
Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o
temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog
vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća
ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su
mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.
Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
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potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o
istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat
ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni
postupak u cijelosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom općine Oprisavci i ovim
Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika
klubova vijećnika.
Članak 14.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove
za Općinsko vijeće.

V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
općine su:
1.
Mandatna komisija,
2.
Komisija za izbor i imenovanja,
3.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost.
Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka,
Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga
radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga
6
Općinskog vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama
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koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija
bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i
četiri člana.
Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova
vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 18.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih
osoba.
Članak 19.
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je
odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog
vijeća i objavom na web stranici općine Oprisavci.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog
tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko
vijeće.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
NAČELNIKA
Članak 20.
Načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici
Općinskog vijeća polažu prisegu.
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Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
načelnika/zamjenika općine Oprisavci obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine
Oprisavci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Oprisavci ”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika, a
načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo
ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 21.
Načelnik i zamjenik
prisustvuju sjednicama
Općinskog vijeća.
Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda
koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red
sjednice Općinskog vijeća.
Članak 22.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom
radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i
stručna objašnjenja, te obavještava načelnika o
stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno
radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
Članak 23.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća
i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana
prije dana održavanja sjednice.
Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja načelnika
propisan je Statutom općine Oprisavci.

VII. AKTI VIJEĆA
Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
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utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Vijeća.
Članak 26.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici
Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
pismohrani općine Oprisavci.
Članak 27.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i
na službenim web stranicama Brodsko-posavske
županije.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.
Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna
tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo
određena tijela.
Članak 29.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta
ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku
rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi,
smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
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ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3
mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 30.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba
važećeg akta koja se mijenja, odnosno dopunjuje. Uz
prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća
dokumentacija.
Predlagatelj akta, odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a
ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost
ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i
izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.
Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i
kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj
radnog tijela i Komisija za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.

Članak 31.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje
da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom
kojim su dostavljeni.
Članak 32.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga
akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog
Proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.
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Članak 33.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći
akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke
obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i
načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.
Članak 34.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi,
vijećnik može podnijeti amandman i usmeno, na
sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.
Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta,
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za
pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 36.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik,
neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije
glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 37.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
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odvojeno ne glasuje:
ako ga je podnio predlagatelj akta,
ako ga je podnijela Komisija za Statut,
Poslovnik i norrmativnu djelatnost i s njima
se suglasio predlagatelj akta,
ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s
njima se suglasio predlagatelj akta.
Članak 38.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o
amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio
načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj
se odlučuje.
Članak 39.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU
Članak 40.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi ne donošenje takvog akta u odredenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za općinu.
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podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije
dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje
prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te načelniku, ako on nije predlagatelj.
Članak 41.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 42.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom
postupku.

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG
OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE
Članak 43.
Prijedlog Proračuna, projekciju Proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o
izvršenju
Proračuna općine Oprisavci podnosi
načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 29.
ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku
podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi
vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od većine
vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku

Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
načelniku, zamjeniku načelnika.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a
vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
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pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati
najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
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dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Članak 49.
Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s
odredbama Statuta općine Oprisavci.

Načelnik, zamjenik načelnika, odnosno pročelnik
dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim
vijećnicima.

Članak 50.
Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može
podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Članak 46.
Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku,
zamjeniku kao i odgovor na ta pitanja moraju biti
jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog
mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu
mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje
pitanje uskladi s tim odredbama.

Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka
prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od
dana primitka.

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće
to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno
i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 47.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja
profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika
odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori
neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća
bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici
radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.
Članak 48.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od

Članak 52.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog
vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na
podneseni prijedlog.
Članak 53.
Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može
završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je
zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili
donošenjem zaključka kojim se od načelnika traži
izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.
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Članak 54.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća načelnika mogu prijedlog povući najkasnije
prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije
usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno
podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti
prije proteka roka od dana kada je Općinsko vijeće
donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za
traženje izvješća od načelnika.

XIII RED NA SJEDNICI
l. Sazivanje sjednice
Članak 55.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
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opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem. Sjednica Općinskog vijeća
može se održavati i putem video veze.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se
vijećnicima, načelniku, zamjeniku načelnika,
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, vijećima
mjesnog odbora na području općine Oprisavci,
političkim strankama koje imaju vijećnike u
Općinskom vijeću, vijećima nacionalnih
manjina/predstavnicima nacionalnih manjina i
sredstvima javnog priopćavanja.

2. Dnevni red
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku
i potpisan od vijećnika, odnosno načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od
vijećnika.
Članak 56.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u
izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 8
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito

Članak 57.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upučivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.
Članak 58.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrdivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim
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predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti
postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog
vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
Članak 59.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrdenog dnevnog
reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra
se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda
sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 60.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta
bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni
red Općinskog vijeća na način propisan člankom 29.
ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od
dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 61.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik.
Članak 62.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je
pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.
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Članak 63.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redosljedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati
objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog
dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez
rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 64.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća
će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po
potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.
Članak 65.
Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
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Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu s člankom 62. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu
govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li su
ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice
Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
koji obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za
vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine
vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži većina
vijećnika.

5. Odlučivanje
Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije
određeno.
Članak 68.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna
većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom općine
Oprisavci ili ovim Poslovnikom nije drugačije
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određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi sljedeće akte:
Statut općine,
Poslovnik Općinskog vijeća,
Proračun,
godišnji izvješće o izvršenju Proračuna
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća
odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju načelnika i njegovog zamjenika
odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih Statutom općine Oprisavci.

6. Glasovanje
Članak 69.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga
i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja,
smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.
Članak 70.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat

Broj: 11

»SLUŽBENI VJESNIK«

glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Općinskog vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 71.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni
su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik općine Oprisavci.
Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i
određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod
tajnog glasovanja.
Članak 72.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 73.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i
prvo glasovanje.
Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem, i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za
koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem
je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
Članak 75.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
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Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog
vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.

XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 76.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira
i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom općine Oprisavci i ovim
Poslovnikom.
Članak 77.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 78.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća
u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije
u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se
mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je
prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im
prestaju izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
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Članak 79.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu
dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 80.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i
dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.

XV ZAPISNICI
Članak 81.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi, te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.
Članak 82.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik
prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni
upravni odjel općine Oprisavci.

Članak 83.
Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni

Broj: 11

upravni odjel općine Oprisavci
Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci je dužno
omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša
tonski snimak sjednice.

XVI JAVNOST RADA
Članak 84.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju
remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća
veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu
pratiti rad Općinskog vijeća.
Članak 85.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i
objavom na web stranicama općine.
Članak 86.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji
su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.
Članak 87.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti
o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela
može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga
sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 88.
Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oprisavci prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Oprisavci od 1. 8.
2006. g. (klasa: 023-05/06-01/49, urbroj: 2178/14-0601-1) objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ (br. 08/2006)
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Broj: 11

Članak 89.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8. dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa:023-05/09-01/13
Ur.br.2178/14-01-09-1
Oprisavci, 29. 7. 2009.
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Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

1.724.636,52 kn
1.593.986,95 kn
130.649,57 kn

IV
Predsjednik Općinskog vijeća:
Matija Trepšić, v.r.

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2009. g.
iznosilo je 1.771.371,75 kn, a na dan 30. 6. 2009.g.
iznosilo je 1.852.495,61 kn i stanje blagajne na dan 30.
6. 2009.g. iznosilo je 1.498,10 kn.

V
16.

Općina Oprisavci nije primala niti davala
zajmove .

Na temelju članka 124. Zakona o Proračunu
(“N.N.” 96/03), Općinsko vijeće općine Oprisavci, na
svojoj 2. sjednici održanoj 29. 7. 2009.g. donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
za razdoblje od 1. siječnja 30. lipnja 2009.g.

VI
Tekuća pričuva planirana je Proračunom za
2009.g. u iznosu od 10.000,00 kn dijelom je
potrošena. Odlukom Općinskog poglavarstva
odobreno je da se isplati iznos od 800,00 kn s ove
pozicije za plaćanje novčane kazne za propuste u
protupožarnoj zaštiti.

OPĆI DIO
VII
I
Polugodišnjim izvještajem
Proračuna općine
Oprisavci utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
1.724.636,52 kn.

II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u navedenom
razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od
1.593.986,95 kn.

Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan
30. lipnja 2009.g. u ukupnom iznosu od 245.453,50
kn, odnosi se na potraživanja za:
- porez na promet
41.893,60 kn
- porez na tvrtku
74.115,38 kn
- koncesija za ukop
325,00 kn
- najam poslovnog prostora
21.271,96 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta
100.809,61 kn
- koncesija za dimnjačarske poslove
412,50 kn
- potraživanja od spomeničke rente
219,45 kn
- komunalni doprinos
6.406,00 kn
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Broj: 11

VIII

XII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja
2009. godine u iznosu od 739.533,99 kn odnosi se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima.

Polugodišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.

IX
Izvršenje Proračuna po Proračunskim stavkama
vidljivo je iz priložene tabele: Polugodišnji obračun
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2009. godine.

POSEBNI DIO
XI
Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od 1.
siječnja-30. lipnja 2009.g. sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama.

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE OPRISAVCI
Klasa: 400-01/09-01/4
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 29. 7. 2009.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić, v.r.

Broj: 11
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PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE OPRISAVCI RASPOREĐENIH PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2009. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINE

Broj: 11
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Broj: 11

17.

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01. i 129/05.) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 2. sjednici održanoj 29. 7.
2009. godine, donijelo je

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine"
br. 76/07), članka 26. Statuta općine Oprisavci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
01/06), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 2. sjednici održanoj 29. 7. 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja i
financijskih izvještaja za razdoblje od
1. siječnja - 30. lipnja 2009. g.

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja
općine Oprisavci
(u daljnjem tekstu: Plan)

Članak 1.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo
je polugodišnje izvješće i financijske izveštaje za
razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009. g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu
donošenja i dostavlja se računovodstvu.

danom

U članku 3. iza postojećeg teksta isti se
dopunjuje novim stavkom koji glasi:
na općinskom zemljištu k.č.435/1 i 436, te
državno zemljište k.č. 434 k.o. Stružani formira
se izdvojeno građevinsko područje; proizvodnoposlovne namjene, u svrhu izgradnje logističkodistribucijskog centra u području prometno
komunikacijskog čvora (A3 i VC) sa ciljem
kandidiranja
projekata
prema
strukturnim
fondovima EU.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Članak 2.
Klasa: 400-01/09-01/5
Urbroj: 2178/14-01-0-1
Oprisavci, 29. 7. 2009. g.

Sav ostali tekst Odluke ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 03/09) zadržava
se u cijelosti.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Trepšić, v.r.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku
dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, Upravi za prostorno
uređenje, 10000 Zagreb, Ul. Republike Austrije
20.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku
dostavlja tijelima iz članka 10 uz poziv s
dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i dr.
dokumenti) bitni za izradu Plana s rokom dostave
propisane u članku 11. ove Odluke.
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Broj: 11

Nositelj izrade Plana ovu Odluku
dostavlja: Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske
poslove, PJ u Slavonskom Brodu za Brodskoposavsku županiju, 35000 Slavonski Brod, Trg
pobjede bb.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Strana: 1549
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Klasa: 023-05/09-01/15
Urbroj: 2178/14-01-09-1
Oprisavci, 29. 7. 2009. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Matija Trepšić, v.r.
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OPĆINA SIBINJ

6.

1.
2.
3.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01. i 21/04.), članka 5.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj,
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 1.
sjednici (konstituirajućoj) održanoj 15. lipnja
2009. godine donosi
ODLUKU

Mario Wurzberg
Mario Ravlić
Maja Vinčazović

- predsjednik
- član
- član

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

o izboru Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća općine Sibinj

Klasa : 021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/08-01-09-1
Sibinj, 15. lipnja 2009. godine

Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo
vijeća općine Sibinj izabiru se:

Općinskog

Predstojnik
Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
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Broj: 11
7.

13.
14.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01. i 21/04.), članka 5.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj,
Općinsko vijeće općine Sibinj, na prijedlog
Mandatnog povjerenstva, na svojoj 1. sjednici
(konstituirajućoj) održanoj 15. lipnja 2009. godine
donosi

15.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima i
potvrđivanju mandata izabranim vijećnicima
Općinskog vijeća općine Sibinj
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o provedenim izborima
za Općinsko vijeće općine Sibinj održanim 17.
svibnja 2009. godine i potvrđuju mandati
izabranim vijećnicima kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Ivica Stipetić - Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ
Mario Ravlić - Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ
Tihomir Čengić - Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ
Mario Wurzberg - Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ
Branko Buketa - Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati - HNS
Đuro Špehar - Hrvatska seljačka stranka
(HSS) - Hrvatska socijalno liberalna
stranka
(HSLS) - Hrvatska
stranka
umirovljenika (HSU) - koalicija stranaka
Zvonko Čudina - Hrvatska seljačka stranka
(HSS) - Hrvatska socijalno liberalna
stranka
(HSLS) - Hrvatska
stranka
umirovljenika (HSU) - koalicija stranaka
Mario Pavičić - Hrvatska seljačka stranka
(HSS) - Hrvatska socijalno liberalna
stranka
(HSLS) - Hrvatska
stranka
umirovljenika (HSU) - koalicija stranaka
Damir Vidaković - Hrvatska stranka prava
- HSP
Stipo Anušić - Hrvatska strnka prava - HSP
Robert Čengić - Hrvatska stranka prava HSP
Dražen Lukičević - Hrvatska strnka prava HSP
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Darko Perić - Hrvatska stranka prava - HSP
Ivica Galetić - Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje - HDSSB
Maja
Vinčazović - Socijaldemokratska
partija Hrvatske - SDP

Ostavku na dužnost vijećnika podnio je:
Ivica Batinić (HSS - HSLS - HSU - koalicija
stranaka) podnio je ostavku na dužnost člana
Općinskog vijeća općine Sibinj budući je na
izborima za načelnika i zamjenika načelnika
održanim 31. svibnja 2009. godine - 2. krug izabran za načelnika općine Sibinj, te je sukladno
članku
7.
Zakona
o
izborima
članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužan podnijeti ostavku
zbog nespojive dužnosti.
Umjesto njega dužnost vijećnika započinje
obnašati Đuro Špehar.
Mandat u mirovanje stavili su:
Zdravka
Kršan
(Socijaldemokratska
stranka Hrvatske- SDP) podnijela je zahtjev za
mirovanje mandata budući je izabrana za članicu
Županijske skupštine Brodsko-posavske županije,
te sukladno članku 5. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave time obnaša dužnost koja
je nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća.
Umjesto nje dužnost vijećnika obnašat će
Maja Vinčazović.
Martin Miloloža (Hrvatska stranka prava HSO) podnio je zahtjev za mirovanje mandata
budući je izabran za člana Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije, te sukladno članku 5.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave time obnaša dužnost koja je
nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća.
Umjesto njega dužnost vijećnika obnašat
će Damir Vidaković.
Članak 2.
Slijedom navedenog potvrđuju se mandati
izabranim vijećnicima Općinskog vijeća općine
Sibinj.
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Članak 3.

4.
5.

Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski
uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 15
izabranih vijećnika iz članka 1. ovog Zaključka.
Članak 4.

Zvonko Čudina - za člana
Ivica Stipetić - za člana
Članak 2.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Broj: 11

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa : 021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/08-01-09-3
Sibinj, 15. lipnja 2009. godine

Klasa : 021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/08-01-09-2
Sibinj, 15. lipnja 2009. godine

Predsjedatelj:
Zvonko Čudina, v.r.

Predstojnik
Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji
Mirko Vilajtović,dipl.iur., v.r.
9.

8.
Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01. i 21/04.), članka 5.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj,
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 1.
sjednici (konstituirajućoj) održanoj 15. lipnja
2009. godine donosi

Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01. i 21/04.), članka 5.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj,
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 1.
sjednici (konstituirajućoj) održanoj 15. lipnja
2009. godine donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća općine Sibinj

ODLUKU

Članak 1.

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

Ivica Galetić izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Sibinj.

Članak 1.

Članak 2.

U Odbor za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća općine Sibinj izabiru se:

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

1.
2.
3.

Mario Pavičić - za predsjednika
Đuro Špehar - za člana
Branko Buketa - za člana
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
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Članak 1.

Tihomir
Čengić
izabire
se
za
potpredsjednika Općinskog vijeća općine Sibinj.

Klasa : 021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/08-01-09-4
Sibinj, 15. lipnja 2009. godine

Članak 2.
Predsjedatelj:
Zvonko Čudina, v.r.

10.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Na temelju članka 28. Statuta općine
Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01. i 21/04.), članka 5.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj,
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 1.
sjednici (konstituirajućoj) održanoj 15. lipnja
2009. godine donosi
ODLUKU
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Sibinj

Klasa : 021-05/09-01/7
Urbroj: 2178/08-01-09-5
Sibinj, 15. lipnja 2009. godine
Predsjedatelj:
Zvonko Čudina, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1554

Broj: 11

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

26.

iz Slavonskog Šamca, ulica Matije Gupca 55.

Na temelju članka 17. Zakona o
vatrogastvu (pročišćeni tekst) ("Narodne novine"
br. 139/04), te članka 3. Zakona o izmjenama
Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br.
38/09), općinski načelnik općine Slavonski Šamac
donosi:

Članak 2.
Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ODLUKU
o potvrdi imenovanja zapovjednika
DVD-a Slavonski Šamac - Kruševica
Članak 1.
Općinski načelnik općine Slavonski Šamac
potvrđuje za zapovjednika DVD-a Slavonski
Šamac - Kruševica Stipu Vilajtovića, člana DVD-a
Slavonski Šamac - Kruševica, vatrogasnog časnika

Klasa : 023-01/09-01/65
Urbroj: 2178/09-01-09-01
Slavonski Šamac, 21. s rpnja 2009.
Općinski načelnik
Đuro Božić, v.r.
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OPĆINA
STARA GRADIŠKA

5.

1.
2.
3.

Na temelju članka 26. Statuta općine Stara
Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 4/03. i 3/06.) i članka 4.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Stara
Gradiška ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 3/05. i 3/06.), članovi Općinskog
vijeća općine Stara Gradiška su na 1.
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj
7. kolovoza 2009. godine donijeli

Roberta Šišić (HDZ) - za predsjednika
Tvrtko Beganović (SDP) - za člana
Goran Hrdžić (HDZ) - za člana
II

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

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Mandatnog povjerenstva
I
U Mandatno povjerenstvo izabiru se:

Klasa : 021-05-02/09-01/06
Urbroj: 2178/24-03-09-6
Stara Gradiška, 7. kolovoza 2009. godine
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.
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6.

Na temelju članka 5. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Stara Gradiška (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/05. i
3/06.), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na
prvoj, konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je

Broj: 11

stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, radi ostvarivanja zastupljenosti
srpske nacionalne manjine, broj članova Općinskog
vijeća povećava za jednog člana, a izabranim se
smatra Nikola Smočilac, kandidat pod rednim
brojem 9. na listi koalicije Hrvatska seljačka
stranka - Hrvatska
narodna
stranka-liberalni
demokrati - Socijaldemokratska partija Hrvatske.

ZAKLJUČAK
IV
o prihvaćanju Izvješća Mandatnog
povjerenstva Općinskog vijeća
I
Prihvaća
se
Izvješće
Mandatnog
povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, imenima
vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s
vijećničkom dužnošću, pa im vijećnički mandat
miruje, imenima vijećnika koji su podnijeli
ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obnašati vijećničku dužnost.

Utvrđuje s e da su se, sukladno članku 5.
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave, a kojim je utvrđena nespojivost
vijećničke dužnosti s istodobnim obnašanjem
dužnosti iz stavka 2. rečenog članka, stekli uvjeti
iz članka 6. Zakona za početak mirovanja
mandata članice Vijeća Željke Zečević.
Sukaladno odredbama članka 8. stavka 3.
Zakona, Hrvatska demokratska zajednica kojoj je
u trenutku izbora pripadala članica Vijeća kojoj
mandat miruje, odredila je s liste zamjenika
članici Vijeća i o tome izvijestila Općinsko vijeće,
te shodno tome, vijećnički mandat započinje
obnašati Goran Hrdžić.

II
V
U Općinsko vijeće izabrani su sljedeći
vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tihomir Abramović, HDZ
Živko Guberović, SDP
Vlado Jankavić, HSP
Ivan Kikić, dipl.ing., HSS
Mihajlo Matokanović, HDZ
Ivica Mihaljinić, HSS
Zvonko Pejaković, HDZ
Roberta Šišić,dr.med., HDZ
Branislav Valentić, HSS
Josip Valentić, HNS-LD
Željka Zečević, HDZ

Utvrđuje se da je Tihomir Abramović,
kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice
podnio ostavku na dužnost člana Vijeća na način
propisan člankom 7. stavak 2. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Sukladno odredbama članka 8. stavka 3.
Zakona, Hrvatska demokratska zajednica kojoj je
u trenutku izbora pripadao član Vijeća koji je
podnio ostavku, odredila je s liste zamjenika
članu Vijeća i o tome izvijestila Općinsko vijeće,
te shodno tome, vijećnički mandat započinje
obnašati Ivica Nezić.

III

VI

Ustvruje se da na provedenim izborima
nije postignuta odgovarajuća zastupljenost srpske
nacionalne manjine u Općinskom vijeću,
zajamčena Ustavnim zakonom o pravima
nacionalnih manjina i Statutom općine Stara
Gradiška, te se sukladno odredbama članka 10.

Potvrđuju se mandati izabranim članovima
Općinskog vijeća i zamjenicima članova
Općinskog vijeća.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 021-05-02/09-01/06
Urbroj: 2178/24-03-09-7
Stara Gradiška, 7. kolovoza 2009. godine
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.
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8.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01, 4/03. i 3/06.)
Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 1.
konstituirajućoj
sjednici
Općinskog
vijeća
održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća

7.
I
Na temelju članka 26. Statuta općine
Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01, 4/03. i 3/06.) i
članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/05. i 3/06.), članovi
Općinskog vijeća općine Stara Gradiška su na 1.
konstituirajućoj
sjednici
Općinskog
vijeća
održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijeli

II

RJEŠENJE

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

o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA

I
1.
2.
3.

Za predsjednika Općinskog vijeća općine
Stara Gradiška izabire se Josip Valentić.

U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se:
Tvrtko Beganović (SDP) - za predsjednika
Nikola Smočilac
- za člana
Mihajlo Matokanović (HDZ) - za člana
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 021-05-02/09-01/06
Urbroj: 2178/24-03-09-6
Stara Gradiška, 7. kolovoza 2009. godine
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

Klasa : 021-05-02/09-01/06
Urbroj: 2178/24-03-09-9
Stara Gradiška, 7. kolovoza 2009. godine
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1558
9.

Broj: 11
II

Na temelju članka 26. Statuta općine
Stara Gradiška ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 11/01, 4/03. i 3/06.)
Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 1.
konstituirajućoj
sjednici
Općinskog
vijeća
održanoj 7. kolovoza 2009. godine donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća
I
Za potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Stara Gradiška izabire se Ivica Nezić.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA
Klasa : 021-05-02/09-01/06
Urbroj: 2178/24-03-09-10
Stara Gradiška, 7. kolovoza 2009. godine
Predsjedavajući
Mirko Vilajtović, dipl.iur., v.r.

Broj: 11
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OPĆINA VRBJE

3.
Na temelju članka 55. i 68. Zakona o financiranju jednica lokalne samouprave i uprave
("Narodne novine" br. 117/93), te na temelju članka 5. i 18. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br.
91/94) i članka 26. Statuta općine Vrbje, Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 3. sjednici održanoj 30.
6. 2009. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke plana Proračuna
za 2009. godinu (1. rebalans)
Članak 1.
Proračun općine Vrbje za 2009. godinu sastoji s e od:
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Klasa:400-06/09-01/02
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje,30.6.2009.

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća
Antun Strinavić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2009.god. i objavit će se u "Službenom vijesniku Brodsko-posavske
županije".

Članak 4.

Sredstva se tijekom godine raspoređuju i stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda i
ovisno o dospijeću obveza. Proračun se izvršava od 1.siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 3.

Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općinskog vijeća..
Svi korisnici sredstava moraju sr. koristiti za utvr?ene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju.

Članak 2.

Strana: 1568
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 11

Broj: 11
Bilješke :
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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: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 11

