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Broj: 15

ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

-

za 35 puta darovanu krv:

1.

Biserki Dautović, Rešetari, M. Gupca 10A

ISPRAVAK

-

za 50 puta darovanu krv:

Poslovnika Županijske skupštine

1.
2.

Josipu Aladroviću, Oriovac, A. Starčevića 17
Ivanu Ambrožu, Slavonski Brod, Naselje A.
Hebranga 6D-171
Zlatku Bogojeviću, Slavonski Brod, Zagorska
42
Jurici Čamberu, Donji Andrijevci,
Kolodvorska 64
Franji Čortolovny, Oriovac, Frankopanska 24
Damiru Debeliću, Slavonski Brod, F.
Filipovića 18
Darku Drkulecu, Oriovac, A. Starčevića 4
Frani Jerkoviću, Slavonski Brod, Osječka 279
Stipi Kolovratu, Slavonski Brod, Mostarska
39
Borislavu Kovačeviću, Slavonski Brod, Sv.
Lovre 68A
Branku Markioliu, Slavonski Brod, A.
Stepinca 37
Paši Piskiću, Stari Slatinik, J. Martinovića 6A
Zvonku Požgajčiću, Slavonski Brod,
Mostarska 98
Stjepanu Prebegu, Slavonski Brod, Naselje A.
Hebranga 5/17
Marku Rašiću, Slavonski Brod, A. Starčevića
4
Josipu Stankoviću, Slavonski Brod, Požeška
150
Josipu Burazoviću, Nova Gradiška, Baruna
Trenka 30
Karlu Furiću, Davor, I. Gundulića 12
Vjekoslavu Ivaniševiću, Nova Gradiška,
Gajeva 124
Željku Ivanoviću, Nova Gradiška, Kovačevac
75
Miši Katiniću, Nova Gradiška, Zrinskih 63
Đuri Ljubičiću, Nova Gradiška, Prvča 175
Ivanu Štanfaru, Nova Gradiška, A. Stepinca
14
Ivici Štefanu, Nova Gradiška, V. Nazora 4
Tihomiru Veuceru, Dragalić, Medari 123E

174.

U članku 75. u zadnjem stavku Poslovnika
Županijske skupštine ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 14/09), pogrešno
je upisan broj članova Odbora za ljudska
prava i nacionalne manjine, tako što je
umjesto "5 članova", upisano "3 člana".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Tajnica
Županijske skupštine
Slavica Bešlić, dipl.iur., v.r.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

-

ostali akti:

12.
13.

175.
14.
Na temelju članka 11. Odluke o priznanjima
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 2/03-pročišćeni
tekst), Županijsko povjerensvo za dodjelu
javnih priznanja na 1. sjednici, oržanoj 13.
listopada 2009. donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti
Brodsko-posavske županije
I.
Za osobit i nemjerljiv višegodišnji doprinos
dragovoljnih darivatelja krvi u liječenju
oboljelih i unesrećenih i održavanju zdravlja
pučanstva Brodsko-posavske županije, u
prigodi Dana dragovoljnih darivatelja krvi - 25.
listopada, dodjeljuje se Povelja zahvalnosti
Brodsko-posavske županije:

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Broj: 15
-

za 75 puta darovanu krv:

1.
2.
3.

Ivanu Iliću, Oriovac, Frankopanska 32
Peri Joziću, Slavonski Brod, Posavska 56
Mladenu Kociću, Slavonski Brod, I.G.
Kovačića 1
Damiru Metiću, Gromačnik 67
Stjepanu Petrliću, Rastušje 14
Goranu Škara, Trnjani 31
Tihomiru Grdeniću, Nova Gradiška,
Radnička 83
Josipu Jelančiću, Nova Gradiška, Naselje
Urije 16

4.
5.
6.
7.
8.
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ODLUKU

o raspuštanju Školskog odbora i imenovanju
Povjerenstva u Osnovnoj školi
"Ivan Mažuranić" Sibinj

I.
Raspušta se Školski odbor Osnovne škole
"Ivan Mažuranić" Sibinj i imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:

-

za 100 puta darovanu krv:

1.
2.
3.

Stjepan Pejnović, predsjednik
Anita Mirosavljević, članica
Ante Jurić, član

1.
2.

Adamu Soliću, Nova Gradiška, Ljupina 191
Ljubiši Tasiću, Slavonski Brod, Sv. Florijana
9.

Predsjednik saziva i vodi Povjerenstvo.
II.

II.
Ova Odluka stupa na
snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 061-01/09-01/7
Urbroj: 2178/1-01-09-1
Slavonski Brod, 13. listopada 2009.
Predsjednik
Županijskog povjerenstva
Zdravko Sočković, v.r .

-

akti Državne uprave:

176.

Ured Državne uprave u Brodsko-posavskoj
županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za
prosvjetu i kulturu, temeljem članka 121. točka 7.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08.),
donosi

Povjerenstvo upravlja školskom ustanovom do
konstituiranja školskog odbora (najdulje 60 dana od
imenovanja Povjerenstva). Povjerenstvo ima ovlasti
školskog
odbora
osim
ovlasti
odlučivanja,
opterečivanja ili otuđivanja nekretnina.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se na oglasnoj ploči Škole.
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ODSJEK ZA PROSVJETU I KULTURU
Klasa : 602-02/09-01/258
Urbroj: 2178-01-04-01/4-4
Slavonski Brod, 29. 10. 2009.
Po ovlaštenju predstojnika
pomoćnik predstojnika
Zvonimir Markotić, prof., v.r.
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Broj: 15

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

35.

Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov
sastavni dio.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj:08/09), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 4. sjednici
održanoj 26. listopada 2009. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje
općineBrodski Stupnik za 2008. godinu

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:400-05/09-01/03
Urbroj:2178/03-02-09-2
Brodski Stupnik, 26. listopada 2009. godine

I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
prihvaća Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i
financijske izvještaje općineBrodski Stupnik za
2008. godinu.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15
36.

1.
2.

Na temelju članka 8.,12. i 13. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti («N.N.» broj 138/06 i
43/09) i članka 30. Statuta općineBrodski Stupnik
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na svojoj 4. sjednici održanoj 26. listopada
2009. godini, donosi
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u radne dane od 06,00 do 24,00 sata
u dane vikenda (petak/subota,
subota/nedjelja) i uoči blagdana i praznika
od 6,00 do 3,00 sata.

Iznimno od odredbi stavak 1. ovog članka radno
vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Objekti
jednostavnih usluga» za vrijeme održavanja
manifestacija pod pokroviteljstvom općine, te
sajmova, utvrđuje se na zahtjev organizatora, a na
prijedlog Upravnog odjela.

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području
općine Brodski Stupnik

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se:
-

-

raspored, početak i završetak radnog
vremena ugostitelja,
kriterij za drugačiji raspored, početak i
završetak radnog vremena za pojedine
ugostiteljske objekte,
lokacije izvan naseljenih područja,
razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje
posluživanje alkoholnih pića
kaznene odredbe
završne odredbe

Članak 4.
Ugostiteljski objekti na području općineBrodski
Stupnik mogu poslovati u radnom vremenu
sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
(«Narodne novine» broj 138/06) u daljnjem tekstu
Zakon kako slijedi:
1.

2.
3.

4.
II.

RASPOPRED, POČETAK I
ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA
U UGOSTITELJSTVU
III.
Članak 2.

Ugostitelji su dužni poslovati u radnom
vremenu propisanom ovom Odlukom.

iz skupine «Hoteli» i kampovi iz skupine
«Kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj» obvezno rade svaki
dan od 0,00 do 24,00 sata,
iz skupine «Restorani» i «Barovi»
od 6,00 do 24,00 sata radnim radnom;
od 6,00 sati do 2,00 sata vikendom, uoči
blagdana i praznika
iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju
uvjete za rad noću sukladno posebnim
propisima, samo u zatvorenim prostorima,
od 21,00 do 6,00 sati.
iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se
nalaze izvan naseljenih područja naselja
od 0,00 do 24,00 sata.

KRITERIJ ZA DRUGAČIJI
RASPORED, POČETAK I
ZAVRŠETAK RADNOG
VREMENA ZA POJEDINE
UGOSTITELJSKE OBJEKTE
Članak 5.

Članak 3.
Ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti
jednostavnih usluga» - Objekti brze prehrane
mogu poslovati u radnom vremenu kako slijedi:

Općinski načelnik može po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske
objekte
rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji
završetak radnog vremena od radnog vremena

»SLUŽBENI VJESNIK«
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propisanog Zakonom i ovom Odlukom čim na
pouzdan način sazna:
1.

2.

3.

4.

da je doneseno izvršno pisano rješenje
gospodarskog inspektora o zabrani rada,
kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog
vremena propisanog ovom Odlukom,
da je donesena pravomoćna presuda
Prekršajnog suda, na osnovu prijave
nadležne policijske postaje o remećenju
javnog reda i mira u objektu, odnosno u
njegovoj neposrednoj okolini;
da je od strane sanitarne inspekcije
dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od
strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje
razine buke utvrđeno prekoračenje najviše
dopuštene razine buke za noć,
da se u ugostiteljskom objektu poslužuju
alkoholna pića osobama mlađim od 18
godina.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Upravni
odjel.

Članak 6.
Općinski načelnik može na zahtjev
ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz
članka 4. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije
radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih
zabava i sličnih događanja), pod uvjetom da za
ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije
donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena
iz članka 5. stavak 1. ove Odluke, odnosno da nije
pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena, a
najduže do 6,00 sati idućeg dana.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se
u roku od trideset dana prije održavanja prigodne
proslave.
Uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti
rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere
za zaštitu od buke za rad noću.
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi
Upravni odjel.
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Članak 7.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru,
na klupi, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga,
mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod
uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima
propisanim općim aktom kojim se propisuje
davanje u zakup javnih površina i drugih
nekretnina u vlasništvu općine za postavljanje
privremenih objekta, te reklamnih i oglasnih
predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za
postavljanje predmeta i privremenih objekata.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog
članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti
manjoj od sto metara od postojećeg ugostiteljskog
objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili
poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga
djelatnost.
Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog
članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga
članka koji se postavljaju za svrhu pružanja
ugostiteljskih usluga prilikom organiziranja
manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti
smješteni i bez ograničenja udaljenosti od
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini,
zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru
u kojem se obavlja druga djelatnost.

IV.

LOKACIJE IZVAN NASELJENIH
PODORUČJA
Članak 8.

Ugostiteljski objekti iz skupine
«Restorani» i «Barovi» koji posluju od 00,00 do
24,00 sata mogu se locirati na područjima i
dijelovima općine sukladno uvjetima određenim
prostorno-planskom dokumentacijom općine.

V.

ZABRANA USLUŽIVANJA
ALKOHOLNIH PIĆA
Članak 9.
Zabranjuje se točenje alkoholnih pića
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osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu isticanja
upozorenja.

VI.

KAZNENE ODREDBE

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

Članak 10.
Za nepridržavanje radnog vremena
utvrđenog ovom Odlukom, primjenjuju se kaznene
odredbe člankom 45. stavak 7. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 11.
Za nepridržavanje zabrane točenja
alkoholnih pića iz članka 9. ove Odluke
primjenjuju
se kaznene odredbe određene
člankom 45. stavak 15. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove
Odluke provode županijske inspekcijske službe
(gospodarski, sanitarni inspektori) svaki u okviru
svoje nadležnosti.
Općinski načelnik najmanje jednom
godišnje podnosi izvješće Općinskom vijeću o
provedbi Odluke.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 335-01/09-01/01
Urbro;2178/03-02-09-4
Brodski Stupnik, 26. listopada 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved,v.r.

37.

Na temelju članka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (“N.N.” 152/08 ) i
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na 4. sjednici održanoj 26. listopada 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u općiniBrodski Stupnik

Članak 13.
I.
Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su
raspored radnog vremena uskladiti s odredbama
ove Odluke u roku 15 dana od dana stupanja na
snagu.

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 14/07 i 20/07. ).

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke
mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno zemljište u općini
Brodski Stupnik u slučajevima kad bi propuštanje
tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo
poljoprivrednu proizvodnju i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina.
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II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke

jesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mjere za sprečavanje erozije,
mjere za sprečavanje zakorovljenosti,
čišćenje kanala,
zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih
vrsta biljaka na određenom području,
suzbijanje biljnih bolesti štetnika,
korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 4.
Agrotehničke mjere čišćenja prirodnih i
umjetnih vodenih kanala provodi se radi
sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako
da se omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 5.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1.

Članak 3.

2.

Za područje općineBrodski Stupnik provode
se agrotehničke mjere zaštite od erozije iz članka 1.
ove Odluke:

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

potpuna zabrana sječe višegodišnjih
nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga na poljoprivrednim površinama
koje pripadaju području naselja Brodski
Stupnik, Krajačći, Lovčić i Stari Slatinik,
ograničenje sječe višegodišnjih nasada u
roku 10 godina od dana donošenja ove
Odluke, osim sječe iz agrotehničkih
razloga na poljoprivrednim površinama
koje pripadaju području naselja Brodski
Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik.
ograničenje iskorištavanja pašnjaka na
području naselja Brodski Stupnik,
Krajačići, Lovčići i Stari Slatinik, na način
da ih koristi najviše 3 grla krupne stoke u
vremenskom razdoblju studeni-travanj,
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim
zemljištima
i njihovo pretvaranje u
oranice s jednogodišnjim kulturama na
području cijele općineBrodski Stupnik,
obvezno zatravnjavanje strmog zemljišta
na području cijele općineBrodski Stupnik,
zabrana skidanja humusnog, odnosno
oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta
na području cijele općine.

Broj: 15

III

obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u
roku od 15 dana od žetve,
obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće
godine,
obvezno odstranjivanje biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova, i
međa na šumskom zemljištu, koje graniče
s poljoprivrednim zemljištem.

M J E R E Z A U R E Đ I VA N J E I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Članak 6.

1.
2.
3.
4.

održavanje živica i međa,
održavanje poljskih putova,
uređenje i održavanje kanala, sprečavanje
zasjenjivanja susjednih čestica,
sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 7.
Za područje općineBrodski Stupnik provode
se mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, koje obuhvaćaju:
1.

zabranu sadnje višegodišnjih nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice, na način da
onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim
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2.

3.

4.

5.

česticama,
održavanje zelenih ograda na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno
obradivo zemljište i putove i zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene
ograde,
održavanje i uređenje zemljišnih međa,
zelenih ograda i poljskih putova tako da ne
ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
održavanje i uređenje poljoprivrednih
površina i poljskih putova tako da budu
vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjeg raslinja, radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila,
održavanje i uređenje zemljišnih međa i
zelenih ograda tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja.

IV
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NAD Z O R
Članak 10.

Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna
inspekcija, te inspekcija zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove
Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ove
Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog
članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima
zemljišta poduzimanje određenih mjera iz članka
2. do 4. ove Odluke.

V

KAZNENE ODREDBE
Članak 11.

Članak 8.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i
umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona i
zarastanja korova tako da se omogući prirodni tok
oborinskih voda.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja
vjetrobranskih pojaseva.

Članak 9.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i
drugog zemljišta koje se koristi kao
poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz
članka 3. do 8. ove Odluke radi zaštite tog
zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i
drugog zemljišta koje se koristi kao
poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članka 3.
do 8. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim
pravnim osobama poduzimanje mjera provođenja
agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom
vlasništvu.

Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a
fizička osoba novčanom kaznom od 50,00 kuna do
500,00 kuna za prekršaj ako:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga (članak 3.
stavak 1. točka 1. i 2. Odluke),
iskorištava pašnjake protivno određenoj
vrsti i broju stoke, te vremenu i načinu
ispaše (članak 3. stavak 1. točka 3.
Odluke),
preore livadu, pašnjak i neobrađene
površine na strmim zemljištima i poduzme
radnje radi njihovog pretvaranja u oranice
s jednogodišnjim kulturama (članak 3.
stavak 1. točka 4. Odluke),
ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog
zemljišta (članak 3. stavak 1. točka 5.
Odluke ),
skida humusni, odnosno oranični sloj
poljoprivrednog zemljišta (članak 3.
stavak 1. točka 6. Odluke),
ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i
umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja
odrona zemlje i zarastanja korova tako da
se omogući prirodni tok oborinskih voda
( članak 4. stavak 1. članka 8. Odluke ),
ne ukloni suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima do 1. lipnja tekuće godine
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(članak 5. stavak 1. točka 1. Odluke),
ne ukloni biljne ostatke na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u
roku 15 dana od žetve (članak 5. stavak
1. točka 2. Odluke),
ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i
čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim
zemljištem (članak 5. stavak 1. točka 3.
Odluke),
protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice tako da
onemogućavaju ili otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim
česticama (članak 7. stavak 1. točka 1.
Odluke),
ne održava zelene ograde na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno
obradivo zemljište i putove i zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene
ograde (članak 7. stavak 1. točka 2.
Odluke),
ne održava i ne uređuje zemljišne međe,
zelene ograde i poljske putove tako da ne
ometaju provođenje agrotehničkih mjera
(članak 7. stavak 1. točka 3. Odluke),
ne održava i ne uređuje poljoprivredne
površine i poljske putove tako da budu
vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjeg raslinja, radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila (članak 7.
stavak 1. točka 4. Odluke),
ne održava i ne uređuje zemljišne međe i
zelene ograde tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja
(članak 7. stavak 1. točka 5. Odluke),
ne provodi mjeru sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva ( članak 8. Odluke).
Novčanom kaznom od 50,00 kn do 500,00
kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.
Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00
kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a
novčanom kaznom od 50,00 kn do 500,00 kn za
prekršaj fizička osoba ovlaštenik, odnosno vlasnik

Broj: 15

poljoprivrednog zemljišta ako onemogući
ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je
ovlaštenik, odnosno vlasnik u slučaju iz stavka 2.
članka 7. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 50,00 kn do 500,00
kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u općiniBrodski Stupnik
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 13/02).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 320-01/09-01/15
Urbroj:2178/03-02-09-4
Brodski Stupnik, 26. listopada 2009. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

38.

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju („NN“ 174/04 ,79/07 i 38/09),
članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava
uzbunjivanja („NN“111/07) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 08/09.)
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 4.
sjednici održanoj 26. listopada 2009. godine,
donosi
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ODLUKU

Članak 7.

o osnivanju, ustroju i popuni Postrojbe civilne
zaštite općine Brodski Stupnik

Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za
provođenje zaštite i spašavanja kada obim
ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i
spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te
za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i
ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene, te
uvjeti i način popune postrojbe.

Članak 2.
Te m e l j e m p r o c j e n e u g r o ž e n o s t i
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
općine Brodski Stupnik osniva se postrojba civilne
zaštite opće namjene i to kao Tim opće namjene
općine Brodski Stupnik ( u daljnjem tekstu: Tim)

Članak 8.
Popuna Tima
provodi se vojnim
obveznicima i drugim građanima s mjestom
prebivališta na području općine Brodski Stupnik.
Popuna Tima provodi se i članovima
udruga građana koje su u okviru redovite
djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i
spašavanjem, kao i osobama koja imaju specijalna
znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i
spašavanja.

Članak 3.
Članak 9.
Tim civilne zaštite opće namjene broji 39
(tridesetdevet) pripadnika.

Članak 4.

Na temelju pisanog zahtjeva općine
Brodski Stupnik popunu i raspoređivanje
pripadnika vrši Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Tim ima zapovjedništvo koje se sastoji od
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Članak 10.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Tima imenovat će Općinsko vijeće posebnom
odlukom.

Ustroj postrojbe može se mijenjati
sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i
zbog utvrđivanja novih zahtjeva njihovog
angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja Republike Hrvatske.

Članak 6.

Članak 11.

Tim čine dvije skupine. Prva skupina ima
6 ekipa sa po 3 člana u svakoj ekipi. Druga skupina
ima 6 ekipe sa po 3 člana u svakoj ekipi.
Grafički prikaz ustroja tima iz stavka 1.
ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i
sastavni je dio ove Odluke.

Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje
se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju
o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Slavonski
Brod.

Članak 5.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2166
Članak 12.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Broj: 15

Klasa:511-01/08-01/2
Ur. broj:2178/03-02-09-14
Brodski Stupnik, 26. listopada 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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OPĆINA GARČIN

19.

III

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu («NN» 96/03), Općinsko vijeće općine
Garčina na 3. sjednici održanoj 1. listopada
2009.g. donijelo je

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

4.414.516,09 kn
3.505.985,70 kn
908.530,39 kn

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Garčin
za razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009.g.

IV
Stanje žiro računa na dan 1.1.2009.g. iznosilo je
51.534,84 kn, a na dan 30.6.2009.g. 58.232,31 kn.
Stanje blagajne na dan 30.6.2008.g. iznosi
1.328,02 kn.

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom Proračuna
općine Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i
primici u iznosu od 4.414.516,09 kn.

V
Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.

II

VI

Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za
2009.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od
3.505.985,70 kn.

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2009.g. u
iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.
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VII

IX

Stanje potraživanja općine Garčin na dan
30.6.2009.g. u ukupnom iznosu od 5.054.504,90
kn odnosi se na potraživanja za:

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za
razdoblje od 1. siječnja - 30. lipnja 2009.g.

- porez za kuće za odmor
7.848,02 kn
- porez na potrošnju
73.214,82 kn
- porez na reklame
7.516,91 kn
- porez na tvrtku
157.119,35 kn
- kamate
9.403,98 kn
- spomenička renta
6.624,82 kn
- plinska mreža
3.552.716,19 kn
- koncesija za dimnjačarske
usluge
2.154,24 kn
- najam poslovnog prostora
154.647,12 kn
- zakup poljoprivrednog
zemljišta
233.865,06 kn
- najam javne općinske
površine
2.090,00 kn
- komunalni doprinos
62.036,15 kn
- komunalna naknada
439.300,11 kn
- grijanje
15.728,65 kn
- plinska mreža građani
59.897,10 kn
- zemljište
256.663,94 kn
- stambeni objekti
2.941,09 kn
- koncesija za odvoz smeća
13.678,44 kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od
2.949.821,56 kn odnosi se na nepodmirene račune
dobavljačima.

POSEBNI DIO
X
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja
sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim
namjenama.

XI
Polugodišnji izvještaj zajedno s
izvještajem o izvršenju općeg dijela Proračuna
općine Garčin bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/09-01/13
Ur.broj: 2178/06-09-01-01
Garčin, 1. listopada 2009.god.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2009. GODINEDO 30. LIPNJA 2009. GODINE
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»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 2169

Strana: 2170

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2171

Strana: 2172

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2173

Strana: 2174

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2175

Strana: 2176

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2177

Strana: 2178

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2179

Strana: 2180

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2181

Strana: 2182

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2183

Strana: 2184

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2185

Strana: 2186

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15
20.

-

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.stavak 1. točke 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), na temelju članka
32 Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije br. 09/09) Općinsko
vijeće općine Garčin na 3. sjednici održanoj 1.
listopada 2009.g., donijelo je

-

održavanje nerazvrstanih cesta
tržnice na malo
održavanje groblja, te obavljanje
pogrebnih poslova
investicijsko održavanje 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.

-

-

ODLUKU
o osnivanju Trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti Garčin d.o.o. Garčin
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-

Članak 1.

-

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

-

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik općine Garčin da
utvrdi sadržaj izjave o osnivanju Društva sukladno
Zakonu o trgovačkim društvima da Trgovačko
društvo ima sljedeća obilježja:
1)

Naziv Trgovačkog društva: GARČIN
društvo s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti.
Skraćeni naziv: GARČIN d.o.o.

Članak 3.
Skupštinu Društva čini općinski načelnik.

2)

Sjedište Društva: Kralja Tomislava 92,
Garčin

3)
-

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

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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2188
Članak 5.

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

Broj: 15

21.

Na temelju članka 100. stavak 6. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji
(„NN“
br. 76/07) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
br. 9/09), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj
1.listopada 2009.g. donosi

Članak 6.
ODLUKU
Ovlašćuje se općinski načelnik da na temelju ove
Odluke potpiše izjavu o osnivanju Druš
tva kod Javnog bilježnika.

o ispravci greške u Prostornom planu
uređenja općine Garčin

Članak 7.

I

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

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o ispravci greške u Prostornom planu
uređenja općine Garčin („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br. 16/01, 9/02, 2/03,
21/05 i 19/07).

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/09-01/15
Urbroj: 2178/06-01-09-1
Garčin, 1. listopada 2009.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

II
Ispravlja se sljedeću grešku:
Na grafičkom prikazu 4.6. Granice
građevnih područja Trnjani greškom nisu čestice
k.č.br. 459/1,459/2,459/3,489/1,489/2, 490 i dio
921 uvrštene u građevinsko područje naselja
Ugostiteljstvo i turizam.
Na grafičkom prikazu 4.5. Granice
građevnih područja Selna greškom su dijelovi
čestica k.č.br. 334/1,334/2,334/4 i 335/1 uvrštene u
građevinsko području naselja Ugostiteljstvo i
turizam umjesto u Površine infrastrukturnih
pojasa, IS1 benzinska postaja.
Stoga se ispravljaju greške i preostali
dijelovi navedenih čestica se uključuju u
građevinsko područje naselja.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/14
Ur.broj: 2178/06-09-01-01
Garčin, 1.listopada 2009.g.

Strana: 2189
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/09-01/16
Urbroj: 2178/06-01-09-1
Garčin, 1. listopada 2009.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

22.

23.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ br. 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009.g.
donijelo je

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Nadzornog odbora
Trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti Garčin d.o.o. Garčin

IZMJENE I DOPUNE

1.
Za članove Nadzornog odbora Trgovačkog
društva Garčin d.o.o. Garčin imenuje se:

odluke o uvjetima i mjerilima za lociranje
kioska, pokretnih naprava i urbanog
mobilijara na području općine Garčin

1) Mato Jerković
Članak 1.
2) Irena Zmaić
U članku 2. riječ: „Šušnjevci“, briše se.
3) Zvonko Kampić
4) Željko Plaščević
5) Marko Žilić

2.
Mandat članova Nadzornog odbora traje
(4) godine.

Članak 2.
U Odluci o uvjetima i mjerilima za
lociranje kioska, pokretnih naprava i urbanog
mobilijara riječi: „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima: „općinski načelnik“, u
odgovarajućem padežu.
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Članak 3.

poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „općinski
načelnik“, u odgovarajućem padežu.

Ova izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i
mjerilima za lociranje kioska, pokretnih naprava i
urbanog mobilijara na području općine Garčin
stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

Članak 2.
Stavak 2. članka 5. briše se.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/17
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Broj: 15

Članak 3.
Ova izmjena i dopuna Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup i gospodarenja
poslovnim prostorom kojim raspolaže općina
Garčin stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/18
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.

24.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i
gospodarenja poslovnim prostorom kojim
raspolaže općina Garčin

Članak 1.
U Odluci o načinu i uvjetima davanja u
zakup i gospodarenja poslovnim prostorom kojim
raspolaže općina Garčin riječi: „Općinsko

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

25.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
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IZMJENU I DOPUNU
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26.

Odluke o grobljima

Članak 1.
U članku 4.A mijenja se drugi stavak koji
sada glasi:
„Način ukopa nepoznatih osoba vrši se prema
Rješenju općinskog načelnika.“

Članak 2.
U članku 6. st. 3 i članku 7. st. 1. i 2. riječi:
„Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima:
„Općinsko vijeće“, u odgovarajućem padežu.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u
općini Garčin

Članak 3.
Članak 1.
Članak 41. briše se.
U Odluci o komunalnim djelatnostima
riječi: „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se
riječima: „općinski načelnik“, u odgovarajućem
padežu.

Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Odluke o grobljima
stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/19
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora u općini Garčin stupa
na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/20
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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27.

1.
2.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i
38/09, članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08 i
36/09) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 3.
sjednici održanoj 1. listopada 2009. g. donosi

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Broj: 15

Dragutin Bitunjac
načelnik Stožera,
zamjenik načelnika općine
Jadranka Ćorluka
član, djelatnica
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Tatjana Čaldarević-Opačak
član,
predstavnica Doma zdravlja
Darko Perković
član, predstavnik
veterinarske službe
Ivica Bošnjak član, predstavnik Policijske
uprave
Miroslav Štefanac član, zapovjednik VZ
Garčin
Zvonko Luketić
član, predstavnik
Općinskog vijeća
Mato Mravak
član, predstavnik
Općinskog vijeća

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja općine Garčin

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i
spašavanja za područje općine Garčin radi
koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i
spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za
potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Garčin.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

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
načelnik općine.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u
pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi načelnik općine.

Članak 3.
U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju
se:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/35
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Članak 5.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojn tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

Ova Izmjena i dopuna Odluke o
komunalnoj naknadi stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/21
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.

U članku 2. i članku 11. riječ: „Šušnjevci“,

29.

briše se.

Članak 2.
U članku 7. st. 2, članku 8., članku 10. st. 2.,
članku 13. st. 3. riječi: „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima: „općinski načelnik“, u
odgovarajućem padežu.

Članak 3.
U članku 14. st. 1. riječi: „Upravni odjel
općine Garčin“ zamjenjuju se riječima:
„Jedinstveni upravni odjel općine Garčin“.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 4.
Članak 1.
U članku 15. st. 1. riječi: „Poglavarstvo
općine Garčin“ zamjenjuju se riječima:
„Jedinstveni upravni odjel općine Garčin“.

U članku 4. riječ: „Šušnjevci“, briše se.

Članak 2.
U č l a n k u 11 . r i j e č i : „ O p ć i n s k o
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Broj: 15

poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „općinski
načelnik“, u odgovarajućem padežu.

riječima: „Jedinstveni upravni odjel općine
Garčin“, u odgovarajućem padežu..

Članak 3.

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom
doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

U članku 41., 74. i 84. riječi: „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „općinski
načelnik“, u odgovarajućem padežu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Odluke o
komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Klasa: 021-01/09-01/22
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/23
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

30.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu riječi:
„Upravni odjel općine Garčin“ zamjenjuju se
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31.

32.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU

IZMJENU I DOPUNU

Odluke o općinskim porezima

Odluke o mjerama za korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Garčin

Članak 1.
U članku 2. riječ: „Šušnjevci“, briše se.

Članak 1.
Članak 2.
U članku 3. točka 2. riječ: „Šušnjevci“,
briše se.

U Odluci riječi: „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima: „općinski načelnik“ u
odgovarajućem padežu.
Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/09-01/24
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Klasa: 021-01/09-01/25
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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33.

34.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

IZMJENU I DOPUNU

IZMJENE I DOPUNE

Odluke o određivanju službenika za
informiranje

Odluke o socijalnom programu općine Garčin

Članak 1.
Članak 1.
U članku 1. riječi: „Upravnog odjela“
zamjenjuju se riječima: „Jedinstvenog upravnog
odjela općine Garčin“.

U članku 13. riječi: „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „općinski
načelnik“.

Članak 2.
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Odluke o određivanju
službenika za informiranje stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/26
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu
osmog dana od dana objaljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/27
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Članak 5.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela općine
Garčin

U članku 15. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:
„Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela
određuje općinski načelnik“.
Članak 6.
U članku 16. stavak 2. riječ: „Poglavarstvo“
zamjenjuje se riječima: „općinski načelnik“.

Članak 7.
Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 1.
U Odluci riječi: „Upravni odjel“
zamjenjuju se riječima: „Jedinstveni upravni
odjel“, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.
U članku 5. riječi: „Općinskog
poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „općinskog
načelnika“.

Članak 3.
U članku 10. točka 3. riječ:“Poglavarstva“
briše se, točka 4. riječ:“Poglavarstvo“ briše se, toč
ka 5. riječ:“Poglavarstvu“ briše se, a ispred riječi
„načelniku“ dodaje se riječ „općinskom“.

Članak 4.
U članku 14. riječi: „i Poglavarstvu“, brišu se.

Klasa: 021-01/09-01/28
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 15

36.

37.

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

Na temelju članka 8. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09), Zakona o izboru
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i
gradonačelnika grada Zagreba („Narodne novine“
broj 109/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
IZMJENU I DOPUNU

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o stambenom zbrinjavanju i
komunalnom opremanju građevinskog
zemljišta za hrvatske branitelje

Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela općine Garčin

Članak 1.
Članak 1.
U članku 9. riječi: „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „općinski
načelnik“.

U Odluci riječi: „Upravni odjel“
zamjenjuju se riječima: „Jedinstveni upravni
odjel“, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.
Članak 2.

U članku 5. stavak 3. riječi: „i
Poglavarstvo“, briše se.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“..
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 3.
Ova izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/09-01/29
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Klasa: 021-01/09-01/30
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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38.

39.

Na temelju članka 34. Zakona o popisima
birača („Narodne novine“ br. 19/07), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 128/08 i
36/09) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 3.
sjednici održanoj 1. listopada 2009. g. donosi

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br.
73/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 128/08 i 36/09) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi

ODLUKU
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis birača
o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za
popis birača koje čine predsjednik i dva člana, i to:
1.
2.
3.

Miroslav Štefanac predsjednik
Ivana Klišanić član
Blaženka Trabalko član

Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu:
Općinsko povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/31
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.

Miroslav Štefanac predsjednik
Stipo Velikanović član
Dragan Grigić član

Članak 2.
Članovi Općinskog povjerenstva imenuju
se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.
Općinsko povjerenstvo obavlja sljedeće
poslove:
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

1.
2.
3.

4.

usklađuje štetu za područje općine, te
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
potvrđuje štetu za čije se otklanjanje,
odnosno ublažavanje odobravaju sredstva
iz Proračuna općine Garčin,
Državnom povjerenstvu predlaže
odobrenje žurne pomoći prema žurnom

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2200

5.
6.
7.

postupku, na temelju izvješća i mišljenja
Županijskog povjerenstva,
daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje
štetu prema redovitom postupku,
za Općinsko vijeće i Županijsko
povjerenstvo izrađuje izvješće o štetama i
utrošku sredstava pomoći.

Broj: 15

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 128/08 i 36/09) i članka 32. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće
općine Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada
2009. g. donosi

Članak 4.
ODLUKU
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

o osnivanju Odbora za predstavke i pritužbe
građana

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 1.

Klasa: 021-01/09-01/32
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za
predstavke i pritužbe građana koji čine predsjednik
i dva člana, i to:
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

1.
2.
3.

Željko Plaščević predsjednik
Marko Žilić član
Božidar Bosančić član

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/33
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na 3. sjednici održanoj 1. listopada 2009. g.
donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i
spašavanja općine Garčin

Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage
Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine Garčin
objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ broj 12/06 i 13/07, shodno
Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br.
40/08 i 44/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/09-01/34
Urbroj: 2178/06-01-09-01
Garčin, 1. listopada 2009
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

40.

B.

Na temelju članka 14. st. 4. i čl. 32. st.
2. i 3. Zakona o proračunu (Narodne novine"
br. 96/03) i članka 34. Statuta općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 10/09), 24. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/02. i 10/09), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 6. sjednici
održanoj 13. listopada 2009. g. donijelo je

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina

0

Račun zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Okučani za 2009. g.
(prvi rebalans)

I

C.

Raspoloživih sredstava iz prethodnih
godina (Višak prihoda i rezerviranja)

Neto zaduživanje/Financiranje

0

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

Opći dio
Članak 1.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun
općine Okučani za 2009. g (u daljnjem tekstu
"Proračun) sadrži:

Članak 2. mijenja se i glasi:
prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama
utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za
2009. g. kako slijedi po pozicijama koje se
mijenjaju.

A.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi
11.988.691,24
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 1.850.833,00
Rashodi
6.730.180,00
Rashodi za
nefinancijsku imovinu 7.109.344,24
Razlika - Višak/Manjak

0

Članak 3.
Članak 3 mijenja se i glasi: rashodi i
izdaci Proračuna u svoti 13.839.524,24 kn
raspoređuju se po skupinama/podskupinama,
odjeljcima, korisnicima i potanjim namjenama
u Posebnom dijelu kako slijedi po pozicijama
koje se mijenjaju:

Broj: 15
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Klasa : 400-06/01-09-08
Urbroj: 2178/21-01-09-01
U Okučanima, 13. listopada 2009. g.

Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća

»SLUŽBENI VJESNIK«

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom v jesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 5.

Izmjena i dopuna plana po razvojnim programima, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.
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»SLUŽBENI VJESNIK«
IZMJENA I DOPUNA
Plana javne nabave u 2009. godini
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Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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U Okučanima, 13. listopada 2009. g.
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42.

43.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
10/09) Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.
92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 6.
sjednici održanoj 13. listopada 2009.g. donosi

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
10/09) Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.
92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 6.
sjednici održanoj 13. listopada
2009. godine
donijelo je

Z A K LJ U Č A K
Z A K LJ U Č AK
o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Okučani za 2009. godinu
/Prvi rebalans/

o usvajanju izmjena i dopuna Plana javne
nabave za 2009. godinu

I

I.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Okučani za 2009. godinu /Prvi rebalans/.

Usvaja se izmjena i dopuna Plan javne nabave
općine Okučani za 2009. godinu

II

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:400-06-09-01-08
Urbr:2178-21-01-09-02
Okučani, 13. listopada 2009. godine

Klasa: 021-05/09-01-34
Urbr: 2178/21-01-09-01
Okučani, 13. listopada 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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44.

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2009. GODINU

Prilog
1.

Opskrba pitkom vodom:

a)
Izrada projektne dokumentacije za
vodoopskrbnu mrežu «Benkovac-Trnakovac-Bijela
Stijena» naselja / vrijednost invest. 60.000,00 kn/
vlastita sredstva:

60.000,00 kn

b)
Izgradnja vodoopskrbne mreže u ulici
Kralja Tomislava u Okučanima/ vrijednost
investicije 601.344,24 kn/
vlastita sredstva:
300.672,12 kn
FRR RH:
300.672,12 kn

2.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

a)
Izrada Izvedbenog projekta i natječajne
dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Okučana:/
vrijednost investicije: 300.000,00 kn/
Hrvatske vode:

300.000,00 kn

3.
Prometna infrastruktura
(NERAZVRSTANE CESTE , NOGOSTUPI I
PARKIRALIŠTA)

a)
Izrada projektne dokumentacije i posebnih
geodetskih podloga ulice HVO u Okučanima:
/vrijednost investicije: 70.000,00 kn/
vlastita sredstva: 70.000,00 kn

b)
Izgradnja nogostupa u dijelu ulice A.
Starčevića u Okučanima(od Staračkog doma do kraja
ulice) / vrijednost investicije 200.000,00 kn/
vlastita sredstva 200.000,00 kn

c)
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
nogostupa kroz naselje Cage (cca 5 .000 m):
/vrijednost investicije: 50.000,00 kn/
vlastita sredstva:50.000,00 kn

d)
Održavanje i popravak ulice Kralja
Tomislava (cca 1.200 m): /vrijednost investicije:
1,200.000,00 kn/
vlastita sredstva: 937.761,97 kn
Fond za reg. razvoj RH:262.238,03 kn

4.

Sportska i socijalna infrastruktura

a)
Kontrola stabilnosti i revizija fizike
Športske dvorane u Okučanima:/ ukupna
vrijednost investicije: 35.000,00 kn
- vlastita sredstva:35.000,00 kn

b)
Rekonstrukcija Društvenog doma u
Trnakovcu/vrijednost investicije 200.000,00 kn/
vlastita sredstva:200.000,00 kn

c)
Projektiranje i izgradnja športskog centra
(malonogometno-rukometno-košarkaškoodbojkaško igralište sa zgradom): / vrijednost
investicije 2,050.000,00 kn/
vlastita sredstva: 50.000,00 kn
Min. znan., obraz. i športa:1,200.000,00 kn
MRRŠVG300.000,00 kn
Žžupanijski proračun500.000,00 kn
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5.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Gospodarska infrastruktura

Izgradnja gospodarske zone Okučani:
ukupnaprocijenjena vrijednost investicije
7,000.000,00 kn
Planirani radovi u 2009. godini:

a)
Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Gospodarske zone Okučani: /vrijednost ovog
dijela investicije: 200.000,00 kn/
vlastita sredstva:200.000,00 kn

b)
Izrada projektne dokumentacije za
vodoopskrbnu mrežu u Gospodarskoj zoni:/
vrijednost investicije: 80.000,00 kn/
-

Broj: 15

b)
Izgradnja armature javne rasvjete u dijelu
naselja Mašička Šagovina (ugradnja zamijenjene
armature u Okučanima pri provođenju programa
energetske učinkovitosti): / vrijednost investicije :
50.000,00 kn/
-

vlastita sredstva: 50.000,00 kn

7.

Sanacija divljih odlagališta smeća

a)
Saniranje divljih odlagališta smeća u
naseljima Cage i Bodegraj: / vrijednost investicije :
586.210,00 kn/
-

vlastita sredstva: 175.863,00
Fond za zašt. Okoliša i ener. učin.:
410.347,00

vlastita sredstva:80.000,00 kn
8.
Nepredviđena projektna dokumentacija za
komunalnu infrastrukturu

c)
Izrada projektne dokumentacije za plinsku
mrežu u Gospodarskoj zoni: / vrijednost investicije:
80.000,00 kn/
-

Hitna projek. dokum. za kandidiranje
projekata u razne programe i fondovekoji mogu
biti prihvaćeni u 2009. g.

vlastita sredstva: 80.000,00 kn
-

d)
Izrada projektne dokumentacije za prometnu
infrastrukturu Gospodarske zone(ceste i parkirališta)
i izrada posebnih geodetskih podloga: /vrijednost
investicije: 200.000,00 kn/
sredstva Minist. Gospod. Rada i
poduzetništva: 200.000,00 kn

6.

Javna Rasvjeta

a)
Rekonstrukcija armature javne rasvjete radi
provođenja programa energetske učinkovitosti
(zamjena običnih štedljivim žaruljama) u centru
Okučana: / vrijednost investicije: 1,115.000,00 kn/
-

vlastita sredstva:224.000,00
Fond za zaštitu okoliša:891.000,00

vlastita sredstva: 200.000,00 kn

Rekapitulacija plana ulaganja u 2009. godini.
1.

Opskrba pitkom vodom:661.344,24 kn

-

vlastita sredstva:360.672,12 kn

-

FRR RH : 300.672,12 kn

2.
Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda:300.000,00 kn
-

Hrvatske vode: 300.000,00 kn

3.

Prometna infrastruktura: 1,520.000,00 kn

vlastita sredstva:1,257.761,97 kn
-FRR RH :262.238,03 kn

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 15

4.
Sportska i socijalna
infrastruktura:2,285.000,00 kn
vlastita sredstva: 285.000,00 kn
Min. znanosti , obr…1,200.000,00 kn
Župan. proračun : 500.000,00 kn
MRRŠVG: 300.000,00 kn
5.
-

Gospodarska infrastruktura: 560.000,00 kn
vlastita sredstva: 360.000,00 kn
Minist. gospodarstva:200.000,00 kn
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45.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/09 članak Zakona o proračunu («Narodne novine»
br. 92/94) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
6. sjednici održanoj 13. listopada 2009. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K

6.
-

Javna rasvjeta: 1,165.000,00 kn
vlastita sredstva: 274.000,00 kn
Fond za zašt. okoliša: 891.000,00 kn

7.
-

Sanacija divljih odlagališta: 586.210,00 kn
vlastita sredstva:175.863,00
Fond za zašt. okoliša i en. učin.: 410.347,00

6.
Nepredviđena projektna
dokumentacija:200.000,00 kn
-

o usvajanju izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata komunalne
infrastrukture općine Okučani u 2009.g.

I.
Usvaja se Program izmjena i dopuna gradnje
objekata i komunalne infrastrukture općine Okučani
za 2009. godinu.

vlastita sredstva: 200.000,00 kn

UKUPNO VLASTITA
SREDSTVA:
2,913.297,09KN
UKUPNO BESPOVRATNE
POTPORE:
4,364.257,15KN
SVEUKUPNO:
7,277.554,24 KN
Struktura bespovratnih potpora:
Županijski proračun : 500.000,00 kn
Hrvatske vode:300.000,00 kn
Min. gospodarstva…:200.000,00 kn
FRR RH :562.910,15 kn
Min. znanosti , obraz 1,200.000,00 kn
Fond za zaštitu okoliša i ener.
učin.1,301.347,00 kn
MRRŠVG: 300.000,00 kn
Ukupno:

4.364.257,15 kn

U Okučanima, 13. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Pivac, v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-05/09-01-35
Urbr:2178/21-01-09-01
Okučani, 13. listopada 2009.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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46.

47.

Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/09) i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće
na svojoj 6. sjednici održanoj 13. listopada 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Stručnog
povjerenstva za koncesije

1.
2.
3.
4.
5.

Broj: 15

Na temelju članka 35. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br.152/08 ), te članka
7. Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za
raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i
dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za ribnjake
(NN br. 45/09) , članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 10/09), čl. 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Okučani ("Službeni vjesnik BPŽ" br. 3/02 i 10/09,
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 6. sjednici
održanoj 13. listopada 2009. godine donijelo je

I.

ODLUKU

U Stručno povjerenstvo imenuju se:

o izmjeni Odluke raspisivanju javnog natječaja
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Okučani

ACA VIDAKOVIĆ, predsjednik
IVICA PIVAC, član
JOSIP LIPOVAC, član
Dr. MARIO BOKULIĆ, član
ŽELJKO SILADI, član

I.
U Odluci Općinskog vijeća općine Okučani
Klasa: 021-05/09-01-30, Urbr: 2178-21-01-09-01 od
16. rujna 2009. godine briše se točka br. III.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/09-01-37
Ur. br. 2178/21-01-09-01
Okučani, 13. listopada 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-05/09-01-36
Urbr:2178-21-01-09-01
Okučani, 13. listopada 2009. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

15.

Članak 2.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (N.N. 174/04, 79/07 i 38/09), i članka
32. Statuta općine Oriovac, Općinsko vijeće općine
Oriovac na 3. sjednici održanoj 12.10.2009.godine
donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara općine Oriovac
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva
materijalnih i kulturnih dobara općine Oriovac.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/45
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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16.

Broj: 15
V

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 3. sjednici održanoj 12. 10.
2009.godine. donosi

Općina Oriovac nije primala niti davala zajmove u
2009.godini.
VI
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2009.godinu nije trošena.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Proračuna općine Oriovac za razdoblje od
1.1. - 30.6.2009.godine.
I

VII
Posebni dio polugodišnjeg izvješća općine
Oriovac za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja
2009.godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o ostvarenju
Proračuna općine Oriovac za razdoblje od 1.1.30.6.2009.godine.

VIII

II

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

Proračun općine Oriovac za 2009.godinu planiran
je u iznosu od 22.297.300,00 kn.
Prihodi Proračuna općine Oriovac u razdoblju od
1.1. - 30.6.2009.godine ostvareni su u iznosu od
5.441.416,00 kuna.
III
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
navedenom razdoblju iznosili su 6.207.048,00
kuna.
IV
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
manjak prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Realizirani rashodi i izdaci

-

5.441.416,00 kn
6.207.048,00 kn

Manjak prihoda i primitaka -

765.632,00 kn

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/54
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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17.

Članak 3.

Na temelju članka 15. st.2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04 i
38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 10/2009), Općinsko vijeće općine Oriovac na 3.
sjednici održanoj 12.10.2009.godine donosi

Na postupak nabave i odabira ponuditelja za
obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove
Odluke primjenjuju se odredbe propisa kojima je
utvrđen postupak javne nabave roba i usluge.
Članak 4.

ODLUKU

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja donosi načelnik općine Oriovac.

o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora na
području općine Oriovac

Članak 5.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te
uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na
temelju ugovora u općini Oriovac.
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili
pravnoj osobi su:
-
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održavanje nerazvrstanih cesta i
javna rasvjeta.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva
se održavanje površina koje se koriste za promet po
bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju
korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu
posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste.
Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se
upravljanje, održavanje objekta i uređaja javne
rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih
cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova,
rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova,
prigodne blagdanske dekoracije i drugo.

Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja
provodi Povjerenstvo, nakon čega Općinsko vijeće
općine Oriovac donosi odluku o izboru osobe kojoj
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora.
Protiv odluke Općinskog vijeća žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.
Na temelju Odluke iz gornjeg stavka načelnik
općine Oriovac sklapa ugovor o povjeravanju
određenih komunalnih poslova koji obvezatno
sadrži:
-

djelatnost na koju se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 6.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz
članka 2. ove Odluke može se sklopiti najdulje na
vrijeme od četiri godine.
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se
na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture iz čl. 28. st.3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge
prema dostavljenim računima o izvršenim
poslovima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-
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posavske županije."
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u općini
Oriovac donesena na 8.sjednici Općinskog vijeća
općine Oriovac dana 12.12.2002.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/46
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

Broj: 15
Članak 2.

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

skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
prijevoz pokojnika i
obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.
Postupak dodjele koncesije provodi se javnim
natječajem, u skladu s posebnim propisima koji
reguliraju pitanje dodjele koncesije.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja donosi načelnik općine Oriovac.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo
koje ima tri člana, a imenuje ga Općinsko vijeće
općine Oriovac.

18.

Članak 4.

Na temelju članka 11. st.2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N.br. 26/03
pročišćen tekst, 82/04, 11/04 Uredba, 178/04 i
38/09), Zakona o koncesijama (N.N. br. 125/08), i
članka 32. Statuta općine Oriovac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 3. sjednici
održanoj 12.10.2009.godine donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području
općine Oriovac
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
koncesije na području općine Oriovac, te uvjeti i
mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za povjeravanje ponuda ili javnog
natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju
koncesije u općini Oriovac.

Oglas za prikupljanje ponuda ili javni natječaj
mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se daje koncesija,
vrijeme za koje se daje koncesija,
vrstu i opseg poslova,
mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
najniži iznos naknade za koncesiju,
jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje
ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
uvjete za odabir najpovoljnije ponude,
ostali sadržaj upisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u javnom glasilu nakon
objavljene obavijesti o namjeri davanja koncesije u
«Narodnim novinama».
Članak 5.
Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti sljedeće
isprave:
-

dokaz o registraciji za obavljanje
komunalne djelatnosti,
dokaz o bonitetu,
potvrde o plaćenim porezima i
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-

doprinosima za zadnji mjesec prije objave
oglasa
reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti.
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općine Oriovac s odabranim ponuditeljem sklapa
ugovor o koncesiji.
Članak 11.

Članak 6.
Koncesija se može dati pravnoj i fizičkoj osobi
registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 2.
ove Odluke na vrijeme od najduže 30 godina.
Članak 7.
Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko
vijeće općine Oriovac, naročito na temelju
sljedećih elemenata:
-

poslovnog ugleda podnositelja ponude,
sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
povoljnosti ponude (tehnička i
financijska) i
povoljnosti ponude za provedbu mjera
očuvanja i zaštite okoliša.

Kriterije, te rok trajanja koncesije za odabir
najpovoljnije ponude za davanje koncesije za
svaku pojedinu djelatnost utvrdit će se posebnom
odlukom.
Članak 8.
Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

djelatnost za koju se koncesija daje,
vrijeme na koje se koncesija daje,
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
obvezu koncesionara i
drugi sadržaj propisan posebnim propisom
kojim je regulirano davanje koncesije.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Članak 12.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne
usluge na temelju koncesije, dužne su pri svakoj
promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga
pribaviti prethodnu suglasnost načelnika općine
Oriovac.
Načelnik općine Oriovac dužan je očitovati se u
roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za
pribavljanje prethodne suglasnosti.
Ukoliko se načelnik općine Oriovac u roku iz st.2.
ovog članka na očituje, smatra se da je suglasnost
dana.
U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik
od strane načelnika općine Oriovac, isti se ne može
primjenjivati.
Članak 13.
Prijava cjenika obvezatno sadrži:
-

Članak 9.

-

Protiv odluke o davanju koncesije žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

-

Članak 10.
Na temelju Odluke o davanju koncesije načelnik

djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze korisnika koncesije,
jamstva korisnika koncesije,
uvjete otkaza ugovora i
ugovorne kazne.

-

vrstu komunalne usluge, te način obračuna
i plaćanja usluge,
strukturu postojeće cijene komunalne
usluge,
predloženu novu cijenu usluge i njezinu
strukturu,
postotak promjene cijene u odnosu na
postojeću cijenu,
razloge za promjenu cijene s detaljnim
obrazloženjem i kalkulacijom,
dan primjene nove cijene.
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Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije donesena na sjednici
Općinskog vijeća općine Oriovac 12. 12.
2002.godine, kao i izmjena i dopuna iste Odluke od
23. 9. 2004.godine.

Broj: 15

„Za obavljanje dimnjačarske usluge plaća se
naknada. Visinu naknade za dimnjačarske usluge
utvrđuje gospodarski subjekt koji obavlja
dimnjačarsku uslugu, odnosno dimnjačarska
radnja samostalnog obrtnika na osnovi normativa
rada pojedinih usluga, a temeljem ponuđene cijene
u natječaju:“
Članak 2.
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a. i glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/47
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

„Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu
uslugu dimnjačarskih poslova dužna je pri svakoj
promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga
pribaviti suglasnost načelnika općine Oriovac.
Načelnik općine Oriovac dužan je očitovati se u
roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za
pribavljanje prethodne suglasnosti.
Ukoliko se načelnik općine Oriovac u roku iz
st.2. ovog članka ne očituje , smatra se da je
suglasnost dana.
U slučaju uskrate suglasnosti od strane
načelnika općine Oriovac, isti se ne može
primjenjivati.“
Članak 3.

19.
Na temelju članka 2. i 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročiš
ćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04 i 38/09),
članka 4. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br.
88/93, 33/05, 107/07 i 38/09) i članka 32 Statuta
općine Oriovac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 3.sjednici održanoj
12.10.2009.godine donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o organizaciji i obavljanju
dimnjačarskih poslova
Članak 1.
U Odluci o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih
poslova («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 6/96) članak 14. mijenja se i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/48
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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20.

21.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 3. sjednici održanoj 12.10.2009.godine
donosi

Temeljem članka 11. st. 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 9.25. Zakona o koncesijama (N.N. br. 125/08), te
članka 32. Statuta općine Oriovac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 3. sjednici
održanoj 12.10.2009.godine donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o radnom
vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovina na malo na području općine Oriovac

ZAKLJUČAK

Članak 1.

o provedbi pripremnih radnji i o objavi
obavijesti o namjeri davanja koncesije za
stjecanje prava obavljanja komunalne
djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Oriovac

Stavlja se izvan snage Odluka o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo na
području općine Oriovac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br.19/08).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/49
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

I
Davatelj koncesije:
a) Naziv:
Općina Oriovac
b) Sjedište: Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1
c) Telefon: 035/431-232, Tel/fax: 035/431-036
Web adresa: opcina-oriovac@sb.t-com.hr
d) Matični broj: 00430757
provodi postupak davanja koncesije za stjecanje
prava obavljanja komunalne djelatnosti
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Oriovac.
Predmet postupka davanja koncesije iz st. 1 ove
točke je ustupanje prava za obavljanje komunalne
djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na
području općine Oriovac, što razumijeva obvezu
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređenja
za loženje.
Procijenjena vrijednost koncesije iz st.1. ove
točke je 10.000,00 kuna.
II
U svrhu provedbe postupka davanja koncesije iz
točke I. st.1. ovog Zaključka imenuje se Stručno
povjerenstvo za koncesiju za stjecanje prava
obavljanja komunalne djelatnosti
obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac
u sastavu:
1.
2.
3.

Ivan Kuzmić
Pavao Haring
Anica Hemen
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Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ovog
Zaključka su:
-

-

-

pomoć davatelju koncesije pri pripremi i
izradi uvjeta i dokumentacije za
nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu
ponuditelja i pripremljenih ponuda, te
kriterija za odabir ponude,
pregled i ocjena pristiglih ponuda,
utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije i
obrazloženje tih prijedloga,
obavljanje ostalih poslova potrebnih za
provedbu postupka davanja koncesije.

Broj: 15
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/09-01/50
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

Temeljem članka 16. st.1. Zakona o koncesijama
(N.N.br. 125/08) i članka 11. st.3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03
pročišćeni tekst 82/04, 178/04 i 38/09), općina
Oriovac, kao davatelj koncesije, objavljuje

III
Postupak davanja koncesije iz točke I. st.1. ovog
Zaključka započinje danom objave obavijesti o
namjeri davanja koncesije u «Narodnim
novinama».
Ova obavijest će se objaviti i na internetskim
stranicama općine Oriovac.
Obavijest iz stavka 1. ove točke prilog je ovom
Zaključku.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA
KONCESIJE ZA STJECANJE
PRAVA OBAVLJANJA KOMUNALNE
DJELATNOSTI OBAVLJANJE
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
1.

a) Naziv:
Općina Oriovac
b) Sjedište:
35250 Oriovac, Trg
hrvatskog preporoda 1
c) Telefon:
035/431-232, Telefax:
035/431-036
Web adresa: WWW.oriovac.hr
oriovac@sb.te-mail adresa: opcina
com.hr
d) matični broj: 00430757

2.

a) Predmet koncesije: Komunalna
djelatnost obavljanja dimnjačarskih
poslova na području općine Oriovac
koncesijom se stječe pravo obavljanja
komunalne djelatnosti
obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine
Oriovac što razumijeva obvezu čišćenja i
kontrole dimovodnih objekata i uređaja za
loženje.
Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:
područje općine Oriovac
Rok trajanja koncesije: 5 godina
naknada za koncesiju: početni godišnji
iznos naknade za koncesiju 2.000,00 kuna.

IV
Odabir ponude vrši se temeljem ekonomski
najpovoljnije ponude, odnosno temeljem sljedećih
kriterija vezanih uz predmet koncesije:
1.
2.

3.
4.

kvaliteta usluge (ugled ponuditelja,
jamstva)
sposobnost ponuditelja za dugoročnu
održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije
niža cijena usluge
viša ponuđena naknada za koncesiju.

b)

V

c)

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

d)
e)
3. a)

Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana
objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“

Broj: 15
b)

c)
4.

-

-

-

5.

6.

7.

b)
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Adresa na koju se šalje ponuda: Općina
Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1,
35250
Oriovac s naznakom „Javno
nadmetanje koncesija dimnjačarski
poslovi ne otvaraj“.
Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti
napisane: hrvatski jezik, latinično pismo.
Osobni, stručni, tehnički i financijski
uvjeti koji moraju zadovoljiti ponuditelji,
te isprave kojima se dokazuje njihovo
ispunjenje:
izvornik ili ovjerena preslika originalne
isprave o upisu u poslovni, sudski
(trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar kojim se dokazuje da
je ponuditelj registriran za obavljanje
djelatnosti koncesije dimnjačarskih usluga
ne starija od 6 mjeseci od dana slanja
obavijesti u „Narodne novine“,
potvrda porezne uprave o stanju duga ili
istovrijedna isprava nadležnih tijela
zemlje sjedišta gospodarskog subjekta
kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio
obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje u izvorniku ili
ovjerenoj preslici ne starija od 30 dana od
dana slanja obavijesti u „Narodne novine“,
podaci o bonitetu i solventnosti
ponuditelja na obrascu BON-1 i BON-2 ili
na drugom odgovarajućem obrascu
poslovne banke koja obavlja poslove
platnog prometa kojima ponuditelj
dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6
mjeseci ne stariji od 30 dana od dana
slanja obavijesti u „Narodne novine“,
izjava je li ponuditelj ispunio sve obveze iz
drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.
Ostali prilozi:
a) cjenik usluga
b) dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost
ponude u iznosu od 500,00 kuna.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja: ekonomski najpovoljnija
ponuda.
a) Adresa na kojoj se može zatražiti uvid u
dokumentaciju za nadmetanje:
Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda
br.1, 35250 Oriovac
ured tajnice, svaki radni dan od 7 do 15 sati,
Uputa za dobivanje dokumentacije za
nadmetanje:
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Dokumentacija za nadmetanje može se
podići svakim radnim danom od 7 do 15
sati na gornjoj adresi uz dokaz o uplati
500,00 kuna u korist žiro-računa općine
Oriovac 2340009-1830900007 poziv na
broj 7706 - MB, uz naznaku „Javno
nadmetanje koncesija dimnjačarski
poslovi“.
8.

Vrsta postupka: otvoreni postupak

9.

Rok valjanosti ponude: 60 dana

10.

Pouka o pravnom lijeku: Žalba se
izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje
davatelju koncesije u pisanom obliku
izravno ili preporučenom pošiljkom u roku
od 3 dana od:
objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije (u odnosu na podatke, radnje,
postupke i nečinjenja iz objave)
primitka odluke kojom se odlučuje o
pojedinačnom pravu (u odnosu na
postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te
postupak pregleda, ocjene i odabira
ponude)
isteka roka za donošenje odluke o
pojedinačnim pravima,
Uz istodobno podnošenje jednog
primjerka žalbe Državnoj komisiji, u
dovoljnom broju primjeraka za sve stranke
u postupku. Žalitelj koji je postupio
izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka,
gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u
kasnijoj fazi postupka. Uz žalbu je
potrebno priložiti 70,00 kuna upravne
pristojbe u upravnim biljezima. U
postupku pred Državnom komisijom
žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća
naknadu za vođenje postupka u iznosu
utvrđenom člankom 159. Zakona o javnoj
nabavi.

-

-

11.

Datum slanja zahtjeva „Narodnim
novinama“ za objavljivanje:
________2009.godine.
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Temeljem članka 11. st. 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 9.25. Zakona o koncesijama (N.N. br. 125/08), te
članka 32. Statuta općine Oriovac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 3. sjednici
održanoj 12.10.2009.godine donosi
ZAKLJUČAK
o provedbi pripremnih radnji i o objavi
obavijesti o namjeri davanja koncesije za
stjecanje prava obavljanja komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika za općinu
Oriovac
I
Davatelj koncesije:
a) Naziv:
Općina Oriovac
b) Sjedište: Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1
c) Telefon: 035/431-232, Tel/fax: 035/431-036
Web adresa: opcina-oriovac@sb.t-com.hr
d) Matični broj: 00430757
provodi postupak davanja koncesije za stjecanje
prava obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika za općinu Oriovac.
Predmet postupka davanja koncesije iz st. 1 ove
točke je ustupanje prava za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika za općinu Oriovac,
što razumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe
od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.
Procijenjena vrijednost koncesije iz st.1. ove
točke je 25.000,00 kuna.
II
U svrhu provedbe postupka davanja koncesije iz
točke I. st.1. ovog Zaključka imenuje se Stručno
povjerenstvo za koncesiju za stjecanje prava
obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika za općinu Oriovac u sastavu:
1.
2.
3.

Ivan Kuzmić
Pavao Haring
Anica Hemen

Broj: 15

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ovog
Zaključka su:
pomoć davatelju koncesije pri pripremi i
izradi uvjeta i dokumentacije za
nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu
ponuditelja i pripremljenih ponuda, te
kriterija za odabir ponude,
pregled i ocjena pristiglih ponuda,
utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije i
obrazloženje tih prijedloga,
obavljanje ostalih poslova potrebnih za
provedbu postupka davanja koncesije.
III
Postupak davanja koncesije iz točke I. st.1. ovog
Zaključka započinje danom objave obavijesti o
namjeri davanja koncesije u «Narodnim
novinama».
Ova obavijest će se objaviti i na internetskim
stranicama općine Oriovac.
Obavijest iz stavka 1. ove točke prilog je ovom
Zaključku.
IV
Odabir ponude vrši se temeljem ekonomski
najpovoljnije ponude, odnosno temeljem sljedećih
kriterija vezanih uz predmet koncesije:
1.
2.

3.
4.

kvaliteta usluge (ugled ponuditelja,
jamstva)
sposobnost ponuditelja za dugoroč
nu održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije
niža cijena usluge
viša ponuđena naknada za koncesiju.
V.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Broj: 15
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1,
35250
Oriovac s naznakom „Javno
nadmetanjekoncesija za prijevoz
pokojnika ne otvaraj“.
c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju
biti napisane: hrvatski jezik, latinično
pismo.

Klasa: 022-01/09-01/51
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
Temeljem članka 16. st.1. Zakona o koncesijama
(N.N.br. 125/08) i članka 11. st.3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03
pročišćeni tekst 82/04, 178/04 i 38/09), općina
Oriovac, kao davatelj koncesije, objavljuje
OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA
KONCESIJE ZA STJECANJE
PRAVA OBAVLJANJA KOMUNALNE
DJELATNOSTI PRIJEVOZA
POKOJNIKA ZA OPĆINU ORIOVAC
1.

2.

3.

a) Naziv:
Općina Oriovac
b) Sjedište:
35250 Oriovac, Trg
hrvatskog preporoda 1
c) Telefon:
035/431-232, Telefax:
035/431-036
Web adresa: WWW.oriovac.hr
oriovac@sb.te-mail adresa: opcina
com.hr
d) matični broj: 00430757
a) Predmet koncesije: Komunalna
djelatnost obavljanja prijevoza pokojnika
za općinu Oriovac Oriovac.
b) koncesijom se stječe pravo obavljanja
komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika za
općinu Oriovac što
razumijeva preuzimanje i prijevoz umrle
osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na
groblju.
c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:
područje općine Oriovac
d) Rok trajanja koncesije: 5 godina
e) naknada za koncesiju: početni godišnji
iznos naknade za koncesiju 5.000,00 kuna.

4.

-

-

-

5.

6.

7.

a) Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana
objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“
b)
b) Adresa na koju se šalje ponuda: Općina
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Osobni, stručni, tehnički i financijski
uvjeti koji moraju zadovoljiti ponuditelji,
te isprave kojima se dokazuje njihovo
ispunjenje:
izvornik ili ovjerena preslika originalne
isprave o upisu u poslovni, sudski
(trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar kojim se dokazuje da
je ponuditelj registriran za obavljanje
djelatnosti koncesije prijevoza pokojnika
ne starija od 6 mjeseci od dana slanja
obavijesti u „Narodne novine“,
potvrda porezne uprave o stanju duga ili
istovrijedna isprava nadležnih tijela
zemlje sjedišta gospodarskog subjekta
kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio
obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje u izvorniku ili
ovjerenoj preslici ne starija od 30 dana od
dana slanja obavijesti u „Narodne novine“,
podaci o bonitetu i solventnosti
ponuditelja na obrascu BON-1 i BON-2 ili
na drugom odgovarajućem obrascu
poslovne banke koja obavlja poslove
platnog prometa kojima ponuditelj
dokazuje da nije bio u blokadi u proteklih 6
mjeseci ne stariji od 30 dana od dana slanja
obavijesti u „Narodne novine“,
izjava je li ponuditelj ispunio sve obveze iz
drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.
Ostali prilozi:
a) cjenik usluga
b) dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost
ponude u iznosu od 500,00 kuna.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja: ekonomski najpovoljnija
ponuda.
a) Adresa na kojoj se može zatražiti uvid u
dokumentaciju za nadmetanje:
Općina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda
br.1, 35250 Oriovac
ured tajnice, svaki radni dan od 7 do 15 sati,
Uputa za dobivanje dokumentacije za
nadmetanje:
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Dokumentacija za nadmetanje može se
podići svakim radnim danom od 7 do 15
sati na gornjoj adresi uz dokaz o uplati 500,
00 kuna u korist žiro-računa općine
Oriovac 2340009-1830900007 poziv na
broj 7706 - MB, uz naznaku „Javno
nadmetanje koncesija prijevoz
pokojnika“.
8.

Vrsta postupka: otvoreni postupak

9.

Rok valjanosti ponude: 60 dana

10.

Pouka o pravnom lijeku: Žalba se
izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje
davatelju koncesije u pisanom obliku
izravno ili preporučenom pošiljkom u roku
od 3 dana od:
objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije (u odnosu na podatke, radnje,
postupke i nečinjenja iz objave)
primitka odluke kojom se odlučuje o
pojedinačnom pravu (u odnosu na
postupak pregleda i ocjene sposobnosti te
postupak pregleda, ocjene i odabira
ponude)
isteka roka za donošenje odluke o
pojedinačnim pravima,
Uz istodobno podnošenje jednog
primjerka žalbe Državnoj komisiji, u
dovoljnom broju primjeraka za sve stranke
u postupku. Žalitelj koji je postupio izjaviti
žalbu u određenoj fazi postupka, gubi
pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u
kasnijoj fazi postupka. Uz žalbu je
potrebno priložiti 70,00 kuna upravne
pristojbe u upravnim biljezima. U
postupku pred Državnom komisijom
žalitelj, osim upravne pristojbe, plaća
naknadu za vođenje postupka u iznosu
utvrđenom člankom 159. Zakona o javnoj
nabavi.

-

-

11.

Datum slanja zahtjeva „Narodnim
novinama“ za objavljivanje:
________2009.godine.

Broj: 15

23.
Na temelju članka 6. st.2. Zakona o zakupu
i prodaji poslovnoga prostora (N.N. br. 91/96,
124/97, 174/04 i 38/09), i članka 32 Statuta općine
Oriovac («Služeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/2009), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 3. sjednici održanoj12.10.2009.godine
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o načinu i uvjetima davanja
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
općine Oriovac
Članak 1.
Članak 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
Oriovac (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i
glasi:
„Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog
natječaja na određeno i neodređeno vrijeme.
Natječaj o davanju poslovnog prostora u zakup
raspisuje i provodi načelnik općine Oriovac uz
prethodno pribavljeno mišljenje Mjesnog odbora
na čijem se području nalazi.
Temeljne elemente za natječaj
veličina
poslovnog prostora, lokacija, polazna najniža
zakupnina i dr., dostavlja načelniku Vlastiti pogon
za obavljanje komunalnih djelatnosti.“

Članak 2.
U članku 4. riječi: „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuje se riječima: „načelnik“.
Članak 3.
Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:
„Ponude se otvaraju na sjednici Komisije za
provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora
(u daljnjem tekstu: Komisija).
Komisija iz st.1. ovog članka sastoji se od tri
člana koju imenuje načelnik.“
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Broj: 15
Članak 4.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:
„Na temelju izvješća Komisije načelnik donosi
odluku o najpovoljnijoj ponudi u roku 15 dana od
dana zaključenja natječaja i o tome podnosi
izvješće Općinskom vijeću.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona
ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja
sadrži i najviši iznos zakupnine.
U Odluci iz st.1. ovog članka načelnik će
izvijestiti sudionike natječaja u daljnjem roku od 8
dana.
Protiv odluke načelnika može se u roku 15 dana
od dana primitka uputiti žalba Općinskom vijeću.“
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24.
Na temelju članka 58. st.1. Zakona o
trgovini (N.N. br. 138/06 i 43/09) i članka 32.
Statuta općine Oriovac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 10/09), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 3. sjednici održanoj
12.10.2009.2009.godine donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Članak 1.

Članak 5.
U članku 11. riječi: „Općinsko poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima: „Načelnika“.
Članak 6.
U članku 24. brišu se riječi „ Općinsko
poglavarstvo i “.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem
tekstu: Odluka), («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 8/07) članak 3. mijenja se i
glasi:
„Ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja, mogu raditi u radnom
vremenu od 0,00 do 24,00 sata.
Lokacije ugostiteljskih objekata iz skupine
restorani i barovi iz st.1. ovog članka odnose se na
zone u kojima Prostornim planom na području
općine Oriovac nije predviđeno stanovanje,
odnosno koji se nalaze na udaljenosti od najmanje
500 metara od najbližeg stambenog objekta.“
Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/09-01/52
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 12.10.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.

U članku 4. Odluke riječi „Poglavarstvo“,
zamjenjuje se riječju : „Načelnik“.
Članak 3.
U članku 5. Odluke riječ: „Poglavarstvo“,
zamjenjuje se riječju: „Načelnik“.
Članak 4.
U članku 6. Odluke riječ: „Poglavarstvo“,
zamjenjuje se riječju: „Načelnik“.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
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objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o lokacijama ugostiteljskih objekata izvan
naseljenih područja naselja («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 25/07).

Broj: 15
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa:022-01/09-01/53
Urbroj: 2178/10-01-09-1
Oriovac, 1210.2009.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 15
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

30.

Na temelju članka 34. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine”
broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 32.
alineja 19. Statuta općine Slavonski Šamac
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 9/09), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
na svojoj4. sjednici održanoj
25. rujna
2009. god. donosi

pitkom vodom na području općine Slavonski
Šamac.
Uvjeti priključivanja i stavka 1. ovog članka
obuhvaćaju:
-postupak priključivanja
-tehničko tehnološke uvjete priključivanja
-rokove za priključivanje
-naknadu za priključivanje
-način plaćanja naknade za priključenje
- kaznene , prijelazne i završne odredbe.

ODLUKU

Članak 2.

o visini naknade i uvjetima priključenja na
vodovodnu mrežu

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju
građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom .
Vlasnik građevine može se izuzeti od obveze
priključivanja na komunalnu infrastrukturu iz
stavka 1. ovog članka ukoliko je isti na
zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje
potrebe.

Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti priključenja
građevina i građevnih čestica, obveza
priključivanja vlasnika građevina na objekte i
uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu
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Strana: 2256
Postupak priključenja
Članak 3.

Priključenje na pojedine objekte komunalne
infrastrukture može se izvršiti nakon izdavanja
rješenja od strane Jedinstvenog upravnog odjela
općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel) o pravu priključivanja nakon
dobivanja tehničko-tehnološkog odobrenja od
strane distributera.

Broj: 15
Članak 8.

Priključenje na objekte komunalne infrastrukture
može se dozvoliti korisniku koji je uplatio
najmanje 1. ratu dužnog iznosa naknade za
priključenje.

Članak 9.
Nitko nema pravo priključenja na već postojeći
priključak (dvojnik) bez dozvole
rješenja
Upravnog odjela.

Članak 4.
Tehničko-tehnološke uvjete za priključenje na
pojedine objekte komunalne infrastrukture
utvrđuje ovlašteni distributer za općinu Slavonski
Šamac (u daljnjem tekstu distributer)

Članak 5.
Distributer će na zahtjev vlasnika građevine ili
građevne čestice donijeti odobrenje priključenja
na objekte komunalne infrastrukture te način
nadzora nad izvedbom priključka.

Članak 10.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu za
snabdijevanje pitkom vodom treba izvesti na način
da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni
prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinačni
potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje
potrošnje.

Naknada za priključenje
Članak 11.

Članak 6.
Vlasnik građevine ili građevne čestice koji
namjerava istu priključiti na objekt (objekte)
komunalne infrastrukture podnosi zahtjev za
priključenje Upravnom odjelu općine Slavonski
Šamac.
Zahtjev mora sadržavati:
- kopiju katastarskog plana
-odobrenje priključivanja od strane distributera.

Rokovi priključenja

Vlasnik građevine, odnosno građevne čestice plaća
cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala
na izvedbi priključka neposredno nositelju izvedbe
priključka na temelju pisanog ugovora i računa za
izvršeni posao.
Članak 12.
Naknada za priključenje prihod je Proračuna
općine Slavonski Šamac, namijenjena je za
financiranje građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u skladu s Programom
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.

Članak 7.
Dozvolu - rješenje za priključenje na komunalnu
infrastrukturu Upravni odjel će donijeti u roku 30
dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 13.
Visina naknade za priključenje po pojedinom
priključku za potrebe stanovanja ne može biti veća
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od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu.

-

Članak 14.
Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu
iznosi:
za stambene građevine : 500,00 kn
za poslovne građevine :700,00 kn.

Članak 15.
Stanovi u poslovnoj zgradi i poslovni prostori u
stambenoj zgradi za utvrđivanje visine naknade za
priključenje smatrat će se po namjeni prostorima
prema pretežnoj namjeni zgrade.

-
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odredbi članka 6. ove Odluke,
ako priključi građevinu na sustav
komunalne infrastrukture protivno
uvjetima određenim rješenjem iz članka 3.
ove Odluke,
ako obračuna troškove odnosno cijenu
priključka na komunalnu infrastrukturu
protivno odredbama članaka 11.,
12.,13.,14. i 15. ove Odluke,
ako priključi građevinu protivno odredbi
članka 12. ove Odluke

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom od 200,00 kn fizička osoba i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 19.

Članak 16.
Dužni iznos naknade za priključenje
na
komunalnu infrastrukturu, obveznik može uplatiti
jednokratno ili u najviše 2 obroka u periodu od
najduže 2 mjeseca.
Oslobađanje od plaćanja naknade za
priključenje
Članak 17.
Oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje:
-

Općina Slavonski Šamac kao vlasnik ili
korisnik objekta koji se priključuje
Vlasnici ili korisnici građevina koji su
oslobođeni plaćanja temeljem drugih
odluka i zakona.

Kaznene odredbe
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 kn do
7000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
-

ako priključi građevinu na sustav
komunalne infrastrukture protivno

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa :021-05/09-02/39
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 25. rujna 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Branislav Milinović, ing., v.r.
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Broj: 15
III.

Na temelju članka 32. alineje 19.
Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09)
i Zaključka s radnog sastanka župana Brodskoposavske županije s načelnicima općina
održanog 14. rujna 2009. godine, Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 4.
sjednici održanoj 25. rujna 2009. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s područja općine Slavonski
Šamac

Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac odobrava načelniku općine Slavonski
Šamac potpisivanje ugovora s Brodskoposavskom županijom i prijevoznicima o
načinu i provedbi sufinanciranja prijevoza
redovitih učenika srednjih škola s područja
općine Slavonski Šamac.
Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac za provođenje ove Odluke zadužuje
načelnika općine Slavonski Šamac.
Odluka o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola s područja općine
Slavonski
Šamac,
Klasa:021-05/09-02/36;
Urbroj:2178/09-02-09-1 od 4. rujna 2009.
godine stavlja se izvan snage.

IV.
I.
Općina Slavonski Šamac sufinancirat će
prijevoz redovitih učenika srednjih škola s
prebivalištem na području općine Slavonski
Šamac u visini 15% od ukupne cijene mjesečne
učeničke karte.
Sufinanciranje
prijevoza
redovitih
učenika srednjih škola odnosi se na razdoblje
rujna-prosinac 2009. godine.

II.
Sufinanciranje iz članka I. ove Odluke
odnosi se na autobusni prijevoz, odnosno na
one učenike koji su od željezničke postaje
udaljeni više od 5 km.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa :021-05/09-02/38
Urbroj:2178/09-02-09-1
Slavonski Šamac, 25. rujna 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Branislav Milinović, ing., v.r.
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OPĆINA VRBJE

4.

Na temelju članka 25. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
br.11/01) i čl.7. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Vr b j e ( „ S l u ž b e n i g l a s n i k o p ć i n e Vr b j e „
br.2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 12.lipnja
2009.godine donosi

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

STJEPAN STIPANČEVIĆ, HSS
STJEPAN TOMAŠIĆ, HSS
STJEPAN STIPIĆ, HDZ
MILAN BRKANAC, HDZ
JOSIP ČAIĆ, HDZ
DAVOR DUBINKO, HDZ
STJEPAN MATIJEVIĆ, HDZ
ANTUN STRINAVIĆ, HDSSB
JOSIP KALANJOŠ, NEZAVISNA
OPĆINSKA LISTA

RJEŠENJE
II.
o verifikaciji mandata izabranim
članovima Vijeća

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

I.
Verificiraju se mandati izabranim članovima
Općinskog vijeća i utvrđuje se da će dužnost
vijećnika obnašati:
1.
2.
3.
4.

JOSIP MATIJEVIĆ, HSS
DRAGAN MATIJEVIĆ, HSS
STJEPAN BABIĆ, HSS
MIHAEL STIPIĆ, HSS

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/03
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Mirko Vilajtović, v.r.
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5.

6.

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
br.11/01) i čl.6. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Vr b j e ( „ S l u ž b e n i g l a s n i k o p ć i n e Vr b j e „
br.2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja
2009.godine donosi

Na temelju čl.7. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Vrbje („Službeni glasnik općine Vrbje
2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na
1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 12.lipnja
2009.godine, donosi

RJEŠENJE

o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije

ZAKLJUČAK

o izboru Mandatne komisije
I.
I.
Za članove Mandatne komisije izabiru se:
1.
2.
3.

Općinsko vijeće općine Vrbje prihvaća Izvješće
Mandatne komisije koja je obavila uvid u izborni
materijal koji je preuzela od Općinskog izbornog
povjerenstva.

MIHAEL STIPIĆ predsjednik
STJEPAN STIPANČEVIĆ član
DAVOR DUBINKO - član

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/01
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.

II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/02
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Mirko Vilajtović, v.r.

PREDSJEDATELJ:
Mirko Vilajtović, v.r.
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7.

8.

Na temelju članka 26. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
br.11/01) i čl.12. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Vrbje („Službeni glasnik općine Vrbje„
br.2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 12.lipnja
2009.godine donosi

Na temelju čl. 26. i čl.28. Statuta općine
Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ br.11/01) i čl.13. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Vrbje („Službeni glasnik općine Vrbje„
br.2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 12.lipnja
2009.godine donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru Komisije za izbor i imenovanje

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Vrbje

I.
I.
U Komisiju za izbor i imenovanje izabiru se:
1.
2.
3.
4.
5.

STJEPAN BABIĆ predsjednik
DRAGAN MATIJEVIĆ član
ANTUN STRINAVIĆ član
JOSIP KALANJOŠ član
MILAN BRKANAC član

Za predsjednika Općinskog vijeća općine Vrbje
izabire se:
ANTUN STRINAVIĆ

II.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/04
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/05
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Stjepan Tomašić, v.r.

PREDSJEDATELJ:
Stjepan Tomašić, v.r.
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9.

10.

Na temelju čl. 26. i čl.28. Statuta općine
Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ br.11/01) i čl.13. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Vrbje („Službeni glasnik općine Vrbje„
br.2/94), Općinsko vijeće općine Vrbje na svojoj
1.konstituirajućoj sjednici održanoj 12.lipnja
2009.godine donosi

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) i članka 26. Statuta općine
Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ 11/01 i 7/06) Općinsko vijeće općine Vrbje
na 4. sjednici održanoj 8.rujna 2009.god. donosi

RJEŠENJE

STATUT

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Vrbje

općine Vrbje

I. OPĆE ODREDBE
I.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Vrbje
izabire se:
DRAGAN MATIJEVIĆ

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/09-01/06
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 12. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Stjepan Tomašić, v.r.

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug općine Vrbje, njezina obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
općine Vrbje, 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 općineVrbje.

Članak 2.
Općina Vrbje je jedinica lokalne samouprave na
području utvrđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Vrbje obuhvaća područja naselja:
Bodovaljci, Vrbje, Sičice, Dolina, Mačkovac, Savski
Bok i Visoka Greda.
Granice područja općine Vrbje idu granicama
područja rubnih naselja koje su prikazane u služ
benoj evidenciji prostornih jedinica.
Granice općine Vrbje mogu se mijenjati na način i
po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.
Općina Vrbje je pravna osoba.
Sjedište općine Vrbje je Vrbje, Kralja Tomislava 4.
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II. OBILJEŽJA OPĆINE VRBJE
Članak 4.
Općina Vrbje ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se
općina Vrbje i izražava pripadnost općini Vrbje.
Način uporabe i zaštita obilježja općine Vrbje
utvrđuje se posebnom odlukom u skladu sa zakonom
i ovim Statutom.
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IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
općina Vrbje uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.

Članak 5.
Grb općine Vrbje: U zlatnome/žutome polju vrba.

Članak 6.
Zastava općine Vrbje je omjera 1:2 plave boje s
grbom općine u sredini.

Članak 7.
Dan općine Vrbje je 16.kolovoz, koji se svečano
slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja
za razvitak i ugled općine Vrbje, 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 Vrbje su:
1. Plaketa općine Vrbje
2. Zahvalnica općine Vrbje

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.

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

Članak 13.
Sporazum o suradnji općine Vrbje i općine ili grada
druge države objavljuje se u u službenom glasilu
„Službeni vjesnik Brodsko -posavske županije" .

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Općina Vrbje 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 Vrbje.

Članak 15.
Općina Vrbje 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,
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- 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, te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Vrbje 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 Vrbje 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 zajednič
ki organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu
s 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 zajednič
kih poslova.

Članak 17.
Općinsko vijeće općine Vrbje, 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.
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V I . N E S P O S R E D N O S U D J E L O VA N J E
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, načelnik,
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 Vrbje znatnu
materijalnu štetu, odnosno štetu u iznosu od 1% od
Poračuna općine Vrbje 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).
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
Vrbje 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
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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 Vrbje,
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.
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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 Gradskog vijeća.
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 Vrbje ,kao i
na rad 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.

Strana: 2266

»SLUŽBENI VJESNIK«

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
općine Vrbje, 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 VRBJE

-

Članak 30.
Tijela općine Vrbje su Općinsko vijeće i načelnik.
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
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, i odlučuje
o njegovim
izmjenama i dopunama
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 Vrbje 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 Vrbje
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 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 Vrbje. O
preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava
Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici
Općinskog vijeća.
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Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
potpredsjednika.
Predsjednik i potpredsjednik se u pravilu biraju
sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika Vijeća je
počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici 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.

Članak 36.
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 37.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:

-

-
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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
Vrbje, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka,
smrću.

Članak 38.
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.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja
dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja
mandata.

Članak 39.
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
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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,

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 40.
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.

-

-

Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost,
Mandatna komisija.

-

-

-

-

izbor i razrješ enje preds jednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela
Općinskog vijeća,

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 44.
Mandatna komisija:
-

-

-

Članak 42.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

imenovanje i razrješenje i drugih osoba
određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,

Članak 43.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost:

1.1. RADNA TIJELA
Članak 41.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
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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.
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Članak 45.
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 46.
Načelnik zastupa općinu Vrbje 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
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 Vrbje 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

-

-

-

-

-

-
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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.

Članak 47.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela općine.

Članak 48.
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 siječanjlipnja 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
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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 49.
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 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 50.
Nnačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 51.
Načelnik može obavljanje određenih poslova iz
svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne
prestaje odgovornost za njegovo obavljanje.
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan pridržavati se uputa načelnika

Članak 52.
Načelnik i zamjenik načelnika sami odlučuju o
tome hoće li dužnost obavljati profesionalno. Oni su
dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o
tome da li će dužnost obnašati profesionalno.
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Članak 53.
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 54.
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.

VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Vrbje, 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
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službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 56.
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 57.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog
djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.

Članak 58.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u
Proračunu općine Vrbje, Državnom proračunu i iz
drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 59.
U okviru samoupravnog djelokruga općina Vrbje
može osigurati obavljanje javnih službi koje
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na
području komunalnih , gospodarstvenih i društvenih
djelatnosti, u skladu sa zakonom. općina može
osigurati obavljanje komunalnih, gospodarskih i
društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih
društava , javnih ustanova i vlastitih pogona,
samostalno ili s drugim jedinicama lokalne
samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi općina može
povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji,
drugim pravnim i fizičkim osobama.
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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.

Članak 61.
Na području općine Vrbje mjesni odbori su:
Bodovaljci, Vrbje, Sičice, Dolina, Mačkovac, Savski
Bok i Visoka Greda.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka,
mjesni odbor dužan je uvažavati interes općine
Vrbje u cjelini.

Članak 62.
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 63.
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.

X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 60.
Na području općine Vrbje osnivaju se mjesni
odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u

Članak 64.
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

Strana: 2272

»SLUŽBENI VJESNIK«

financiranja mjesnog odbora.

Članak 65.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i
predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.
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 uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu
primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.

Članak 67.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana isteka
mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 3 do 7 članova.
Broj članova Vijeća mjesnog odbora se određuje
prema broju stanovnika na području mjesnog
odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima;
-

3 člana u mjesnom odboru koji ima od 100 do
300 stanovnika
5 članova u mjesnom odboru koji ima od 301
do 500 stanovnika
7 članova u mjesnom odboru koji ima od 501
do 700 stanovnika

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog
odbora.
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Članak 69.
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 70.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada
mjesnog odbora i izvješće o svom radu, 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 71.
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 72.
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 73.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i
dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o
potrebama i interesima građana, te davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može sazivati zborove građana.
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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 75.
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.

nekretninama u vlasništvu općine.

Članak 80.
Općina Vrbje ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Vrbje su:
-

Članak 76.
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 77.
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
VRBJE
Članak 78.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska
prava koja pripadaju općini Vrbje, čine imovinu
općine Vrbje.

Članak 79.
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
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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 Vrbje u skladu
sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima sa 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 81.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni
iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Vrbje
iskazuju se u Proračunu općine Vrbje.
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 82.
Proračun općine Vrbje 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.
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Članak 83.
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 84.
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 85.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja
proračunskih sredstava općine nadzire Ministarstvo
financija.

XII. AKTI OPĆINE
Članak 86.
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 87.
Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog
vijeća.
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Članak 88.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.

Članak 89.
Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka
86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom
ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću
rada upravnih tijela.
Članak 90.
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 91.
Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza
općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u
skraćenom upravnom postupku.
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 Vrbje
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 92.
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,
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svako u svojem djelokrugu.

Članak 93.
Detaljnije odredbe o aktima općine Vrbje i
postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom
Općinskog vijeća.

Članak 94.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu,
objavljuju u službenom glasilu „Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan 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.
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Javnost rada upravnih tijela općine
osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i
drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 97.
Način djelovanja načelnika i zamjenika
načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je
posebnim zakonom.

Članak 98.
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.

XIII. JAVNOST RADA
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
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 96.
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 „Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ i na web
stranicama općine Vrbje.
Javnost rada načelnika osigurava se:
održavanjem konferencija za medije,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom glasilu „Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ i na web
stranicama općine Vrbje.

Članak 99.
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.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,
odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.
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.

Članak 100.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
Statuta općine Vrbje (službeno glasilo „Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije“) i zakona,
uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona
kojim se uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.
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Članak 101.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“ br.11/01 i 7/06).
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:012-03/09-01/01
Ur.br.2178/19-03-09-1
Vrbje, 8.rujna 2009.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Strinavić, v.r.

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta
općine Vrbje (“Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ br.11/01 i 7/06 ) OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE na 4. sjednici održanoj 8. rujna
2009. godine, donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Vrbje

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog
vijeća općine Vrbje (u daljnjem tekstu: Vijeće) i
radnih tijela Vijeća, konstituiranje Vijeća, tijek
konstituirajuće sjednice i početak obnašanja
dužnosti članova i njihovih zamjenika uređuje se
ovim Poslovnikom.

Broj: 15

Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se osobito način
konstituiranja Vijeća, tijek konstituirajuće sjednice i
početak obnašanja dužnosti članova Općinskog
vijeća i njihovih zamjenika, prava i dužnosti
predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća,
sastav, izbor, broj članova, djelokrug i način rada
stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća, postupak za
donošenje akata i raspravu o pojedinim pitanjima iz
nadležnosti Vijeća, javnost rada Vijeća i druga
pitanja od značaja za rad Vijeća.
II
KONSTITUIRANJE VIJEĆA,
P O Č E TA K O B N A Š A N J A D U Ž N O S T I
Č L A N O VA O P Ć I N S K O G V I J E Ć A ,
M IROVANJE I PRESTANAK NJIHOVIH
MANDATA
Članak 3.
Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva
ovlaštena osoba sukladno odredbama posebnog
Zakona.
Do izbora predsjednika Vijeća sjednicom
predsjedava dobno najstariji član.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika
Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u
pogledu predsjedanja sjednicom.
Danom izbora predsjednika Vijeća, izabrani
predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.
Članak 4.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira
Mandatno povjerenstvo i predsjednika Vijeća.
Osim predsjednika Vijeća, na konstituirajućoj
sjednici Vijeća bira se potpredsjednik Vijeća, te
predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednik Vijeća može predložiti dopunu dnevnog
reda konstituirajuće sjednice.
Pravo podnošenja prijedloga odluka iz
stavka 2. ovog članka, na konstituirajućoj sjednici
imaju predsjedatelj, 1/3 članova Vijeća ili klubovi
članova Općinskog vijeća.

Članak 5.
Vi j e ć e j e k o n s t i t u i r a n o i z b o r o m
predsjednika Vijeća na konstituirajućoj sjednici na
kojoj je nazočna većina svih članova Općinskog
vijeća.

Broj: 15
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Nakon što je Vijeće konstituirano izvodi se
himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino".

sjednici kada je Vijeće donijelo odluku o početku
njegovog mandata, prisegu daje na idućoj sjednici.

Članak 6.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj
sjednici podnosi Izvješće Vijeću o provedenim
izborima za Vijeće i imenima izabranih članova, o
podnesenim ostavkama na dužnost člana, o imenima
članova koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnosti
člana Vijeća pa im mandat miruje, o imenima
članova kojima mandat miruje na njihov zahtjev, te o
zamjenicima članova koji umjesto njih počinju
obnašati dužnost člana.
Izabrani članovi koji daju ostavku ili
stavljaju mandat u mirovanje, moraju o tome
obavijestiti sazivača sjednice Vijeća u rokovima
utvrđenim zakonom i Statutom općine.
Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova
koji su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje,
nazočni su zamjenici članova određeni sukladno
Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Vijeće zaključkom prihvaća izvješće
Mandatnog povjerenstva.

Članak 9.
Danom konstituiranja Vijeća član počinje
obnašati dužnost i do dana prestanka mandata ima
prava i dužnosti člana utvrđenih Ustavom, zakonom i
ovim Poslovnikom.
Zamjenik člana počinje obnašati dužnost
člana danom kada Vijeće utvrdi zakonske
pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i
davanjem prisege.
Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje
se u "Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije".

Članak 7.
Nakon što Vijeće prihvati izvješće
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima,
pred predsjeda-teljem članovi daju prisegu.
Tekst prisege glasi:
"Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog
vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog probitka općine Vrbje
Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti
člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine i
da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske."
Predsjedatelj, poslije pročitane prisege
proziva pojedinačno članove, a član pošto je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje, izgovara
"Prisežem", te potpisuje tekst svečane prisege.

Članak 8.
Član koji nije bio nazočan konstituirajućoj
sjednici daje prisegu na idućoj sjednici Vijeća.
Član ili zamjenik člana koji nije bio nazočan

Članak 10.
Članu Vijeća prestaje mandat sukladno
odredbama posebnog Zakona.

Članak 11.
Članu Vijeća mandat miruje za vrijeme dok
obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je
nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća,
odnosno za vrijeme za koje je stavio svoj mandat u
mirovanje.

III
IZBOR STALNIH RADNIH TIJELA,
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
VIJEĆA
1. Izbor stalnih radnih tijela
Članak 12.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća
predsjednik i članovi Mandatnog povjerenstva i
Odbora za izbor i imenovanja biraju se javnim
glasovanjem na prijedlog predsjedatelja ili najmanje
1/3 članova Vijeća, s tim da je njihov sastav približno
srazmjeran stranačkom sastavu Vijeća.
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2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća

-

Članak 13.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se
na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 članova Vijeća.
Za predsjednika i potpredsjednika izabran je
kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog
broja izabranih članova Vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik obavljaju svoju
dužnost volonterski.

-

Broj: 15

brine se o suradnji Vijeća s predstavničkim
tijelima drugih općina
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i
ovim Poslovnikom

Predsjednika Vijeća, kada je spriječen ili odsutan,
zamjenjuje potpredsjednik.

IV
P R AVA I D U Ž N O S T I Č L A N O VA
OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Prava i dužnosti članova Vijeća

Članak 14.
Kad je predloženo više kandidata za
predsjednika i potpredsjednika Vijeća, a niti jedan od
kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja
članova Vijeća, glasovanje se ponavlja, a ako niti
nakon ponovljenog glasovanja ne dobiju potrebnu
većinu, Vijeće će predložiti da Odbor za izbor i
imenovanja predloži druge kandidate za
predsjednika i potpredsjednika Vijeća.
Razrješenje dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Vijeća obavlja se na način i po
postupku koji se odnosi na njihov izbor.

-

Članak 15.
Predsjednik Vijeća:
predstavlja i zastupa Vijeće
saziva, predsjedava i održava red na
sjednicama Vijeća
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu
pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća
brine o postupku za donošenje odluka i
drugih općih akata Vijeća
usmjerava raspravu tijekom sjednice u
skladu s utvrđenim dnevnim redom
održava red na sjednici Vijeća i brine o
primjeni ovog Poslovnika
daje i oduzima riječ članu Vijeća
precizira i konkretizira probleme koje izlažu
članovi Vijeća
objavljuje rezultate glasovanja
potpisuje odluke i druge akte koje donosi
Vijeće
brine da se tijekom sjednice Vijeća provodi
načelo javnosti rada Vijeća i da se ostvaruju
prava članova Vijeća u skladu s ovim
Poslovnikom

Članak 16.
Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat i
nisu opozivi.
Član Vijeća u obavljanju svoje funkcije ima
prava i dužnosti, i to:
sudjelovati na sjednicama Vijeća i na njima
govoriti i glasovati
podnositi prijedloge i postavljati pitanja
postavljati pitanja općinskom načelniku
nazočiti sjednicama radnih tijela i
sudjelovati u raspravi, a u radnim tijelima
kojih je član i glasovati
Član Vijeća ima i druga prava i dužnosti
utvrđene odredbama Ustava, zakona, Statuta općine i
ovog Poslovnika.

Članak 17.
Član Vijeća može tražiti od pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela obavijesti i uvid u
materijal o temama koje su na dnevnom redu
sjednice Vijeća ili koji se pripremaju za sjednicu
Vijeća ili radnog tijela čiji je član, kao i druge
obavijesti koje su mu potrebe za obnašanje njegove
dužnosti.

Članak 18.
Član Vijeća može tražiti obavijesti i
objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Informacije koje član Vijeća sazna tijekom
obavljanja svoje dužnosti, a povjerljivog su značaja,
dužan je čuvati kao tajnu i za to odgovara sukladno
odredbama posebnog zakona.

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Članak 19.
Član Vijeća može o pojedinom pitanju iz
dnevnog reda sjednice Vijeća zatražiti od
predsjednika Vijeća da se rasprava odgodi, kako bi se
u klubu članova Vijeća čiji je član moglo ponovno
razmotriti ovo pitanje i zauzeti stavovi.
Predsjednik Vijeća može na prijedlog člana
Vijeća odgoditi odlučivanje do 15 minuta.

Članak 20.
Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova
za nazočnost sjednicama Vijeća i radnih tijela u
skladu s odlukom koju donosi Vijeće.

2. Klubovi članova Vijeća
Članak 21.
U Vijeću se mogu osnivati klubovi članova
Vijeća.
Član Vijeća može biti član samo jednoga
Kluba .

-

Člana 22.
Klub članova Vijeća mogu osnovati:
politička stranka koja ima najmanje tri člana,
dvije ili više političkih stranaka koje imaju
zajedno najmanje tri člana i
najmanje tri nezavisna člana Vijeća.

Članak 23.
Klubovi članova Vijeća dužni su o svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća u roku 7
dana od dana osnivanja kluba, priložiti pravila rada,
te podatke o članovima i o izabranom čelniku kluba.

potrebno, sazivati čelnike klubova članova Vijeća na
zajedničku sjednicu radi pribavljanja njihovog
mišljenja ili dobivanja suglasnosti kad smatra da je
mišljenje ili suglasnost potrebna.

3. Radna tijela Vijeća
Članak 26.
Za pripremu i podnošenje prijedloga odluka i
drugih akata iz djelokruga Vijeća, te kad se ocijeni da
je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća
povremenog karaktera, osnivaju se stalna i
povremena radna tijela.

Članak 27.
Povremena radna tijela osnivaju se kad to
zahtijevaju pravni propisi kojima je određen i njihov
djelokrug, te onda kada se ocijeni da je to potrebno
radi obavljanja poslova i zadaća povremenog
karaktera.
Odlukom Vijeća o osnivanju radnih tijela
utvrđuje se djelokrug i sastav radnih tijela.
Predsjednik radnog tijela mora biti uvijek iz
reda članova Općinskog vijeća.

Članak 28.
Predsjednika i članove stalnih radnih tijela
bira Vijeće iz redova članova Vijeća na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednika radnog tijela u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg
odredi radno tijelo.

Članak 24.
Svaki klub ima svoga čelnika.
Čelnik kluba predstavlja klub i
glasnogovornik je na sjednici Vijeća kad se mišljenje
i stav kluba traži, ako klub ne odredi drugog
službenog predstavnika.

Članak 25.
Predsjednik Vijeća može, kad smatra da je to
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-

-

Članak 29.
Predsjednik radnog tijela Vijeća:
saziva sjednicu, predlaže dnevni red i
predsjedava sjednici radnog tijela
predlaže način rada tijela
osigurava učinkovit rad sjednice na način da
vodi i usmjerava raspravu o određenoj
problematici i daje konkretne prijedloge,
odlučuje o
redosljedu glasovanja o
pojedinom prijedlogu, te provjerava i
objavljuje rezultate glasovanja
na sjednicama Vijeća iznosi i obrazlaže
prijedloge koji su predmetom razmatranja
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radnog tijela, bilo na vlastiti poticaj ili na
zahtjev Vijeća, te obavlja i druge poslove u
skladu s ovim Poslovnikom
Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj
kojeg odredi radno tijelo, izjašnjavaju se na sjednici
Vijeća u ime radnog tijela o pitanjima u vezi s
izvješćem, odnosno o stajalištu ili o prijedlogu
radnog tijela, ali ne mogu izmijeniti stajalište ili
prijedlog radnog tijela, niti odustati od njega ako za
to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti se mogu
izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije
dalo svoje mišljenje ili zauzelo stajalište.

Članak 30.
Sjednicu radnog tijela Vijeća saziva predsjednik
radnog tijela kad ocijeni da su se za to stekli uvjeti ili
da postoji potreba za sazivanjem sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na
osnovi zaključka Vijeća, te na osnovi zahtjeva
predsjednika Vijeća ili dva člana radnog tijela, ako
navedu pitanja koja treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad su
ispunjeni uvjeti za to, sjednicu radnog tijela sazvat će
predsjednik Vijeća.
Sjednica se saziva dostavljanjem pisanog
poziva članovima radnog tijela najmanje dva dana
prije zasjedanja. U pozivu se navodi mjesto, datum,
dan i sat održavanje sjednice, te prijedlog dnevnog
reda, a u prilogu se dostavlja odgovarajući materijal

Broj: 15

Članak 33.
Stalna radna tijela Vijeća su:
Mandatno povjerenstvo,
Odbor za izbor i imenovanja,
Odbor za Statut i Poslovnik,
Odbor za mjesnu samoupravu i
Odbor za javna priznanja i nagrade općine.

Mandatno povjerenstvo
Članak 34.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i
dva člana.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj
sjednici izvješćuje Vijeće:
o provedenim izborima za Vijeće i imenima
izabranih članova,
o podnesenim ostavkama na dužnost člana
Vijeća kao i stavljanje mandata u mirovanje
o zamjenicima članova Vijeća koji umjesto
njih počinju obavljati dužnost člana Vijeća.
Mandatno povjerenstvo predlaže Vijeću
odluku o prestanku mandata članu Vijeća, odnosno
stavljanje mandata u mirovanje kad se ispune
zakonom predviđeni uvjeti i izvješćuje Vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjenika člana Vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja
Članak 31.
Radna tijela Vijeća razmatraju pojedina
pitanja iz svoga djelokruga na vlastiti poticaj, a
obvezna su razmotriti svako pitanje iz svoga
djelokruga koje im na razmatranje uputi ili kad to
zatraži predsjednik Vijeća.

Članak 32.
Radno tijelo Vijeća može zauzimati
stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga ako je
sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a
odluke se donose većinom glasova svih članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se
zapisnik.

Članak 35.
Odbor za izbor i imenovanja ima
predsjednika i 2 člana.
Odbor za izbor imenovanja u okviru svoje
nadležnosti:
predlaže izbor i imenovanje predsjednika i
potpredsjednika Vijeća, te raspravlja i o
drugim pitanjima u skladu sa Statutom
općine i ovim Poslovnikom, a koje bira,
odnosno imenuje Vijeće
predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u
određena tijela u skladu sa Statutom općine i
ovim Poslovnikom
priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor
predsjednika i članova radnih tijela Vijeća
obavlja druge poslove određene ovim
Poslovnikom.
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Odbor za Statut i Poslovnik
Članak 36.
Odbor za Statut i Poslovnik
predsjednika i 2 člana.
Odbor za Statut i Poslovnik:
-

-
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V
ODNOS VIJEĆA, OPĆINSKOG I
UPRAVNOG TIJELA OPĆINE
ima

predlaže donošenje Statuta općine i
Poslovnika Vijeća
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta i Poslovnika
utvrđuje pročišćene tekstove odluka i akata
Vijeća kad je za to ovlašten
razmatra prijedloge za davanje autentičnog
tumačenja Statuta, Poslovnika ili drugih
akata Vijeća
obavlja i druge poslove određene ovim
Poslovnikom

Odbor za mjesnu samoupravu
Članak 37.
Odbor za mjesnu samoupravu ima
predsjednika i 2 člana.
Odbor za mjesnu samoupravu:
utvrđuje opravdanost osnivanja dosadašnjih
mjesnih odbora i predlaže eventualni
preustroj tih mjesnih odbora s prijedlogom
osnivanja novih
u slučaju potrebe za osnivanje novih mjesnih
odbora, odnosno ostavljanje postojećih, svoj
prijedlog upućuje Općinskom vijeću
razmatra realnost planiranja programa rada
mjesnih odbora i svoje eventualne primjedbe
upućuje općinskom načelniku,
razmatra pravila mjesnih odbora i o tome
podnosi izvješće Općinskom vijeću putem
općinskog načelnika.

Odbor za javna priznanja i nagrade općine
Članak 38.
Odbor za javna priznanja i nagrade općine provodi
postupak prikupljanja prijedloga i daje mišljenje
Općinskom vijeću uz prijedloge za dodjelu javnih
priznanja i nagrada koje dodjeljuje Općinsko vijeće,
u skladu sa Statutom i općim aktom koji uređuje
dodjelu javnih priznanja i nagrada općine Vrbje.

Članak 39.
Općinski načelnik podnosi izvješće Općinskom
vijeću u skladu s odredbama Statuta općine Vrbje.

Članak 40.
Prijedlog za traženje izvješća od općinskog
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Članak 41.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici prisustvuju
sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 42.
Općinski načelnik određuje izvjestitelje za točke
dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.

Članak 43.
Izvjestitelj na sjednicama Općinskog vijeća i radnih
tijela Općinskog vijeća sudjeluje u njihovom radu,
iznosi stajalište općinskog načelnika, daje obavijesti
i stručna objašnjenja, te izvješćuje općinskog
načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog
vijeća, odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, ako smatra da
je nazočnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.

Članak 44.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana
prije održavanja sjednice.

Članak 45.
Pročelnik upravnog tijela ima pravo i dužnost
sudjelovati u radu na sjednicama Vijeća, kad se
raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju
pitanja iz djelokruga tijela kojim rukovode ili kad se
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raspravlja o drugim pitanjima iz djelokruga Vijeća.

Članak 46.
Vijeće, odnosno njegova radna tijela mogu
tražiti od pročelnika upravnog odjela ili službe:
izvješće o pitanjima i pojavama iz
djelokruga odjela, odnosno službe
izvješće o izvršavanju i provođenju odluka i
drugih akata, odnosno zadaća za čije su
izvršavanje odgovorni
dostavu podataka kojima raspolažu ili koje
su u svom djelokrugu obvezni prikupljati i
evidentirati, te spise i drugo što je potrebno
za rad Vijeća ili radnih tijela Vijeća
odgovor na postavljena pitanja

VI

AKTI VIJEĆA

Članak 47.
Vijeće u ostvarivanju svojih prava i dužnosti
obavlja Ustavom, Zakonom i Statutom općine
utvrđene poslove i u svezi s tim donosi Statut i
Poslovnik Vijeća, Proračun, godišnji obračun
Proračuna, odluke, planove, preporuke, rješenja,
zaključke i druge opće akte, te daje autentična
tumačenja Statuta ili drugog općeg akta Vijeća.
Radna tijela Vijeća donose zaključke,
preporuke i prijedloge rješenja.

Članak 48.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi
od važnosti za građane, pravne osobe i udruge
građana, utvrđuju njihova prava i dužnosti, odnosno
druga pitanja od općeg interesa za općinu, kad je to
Zakonom i Statutom propisano.

Članak 49.
Preporukom Vijeće izražava mišljenje o
pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinu
rješavanja istih, ukazuje na značaj pojedinih pitanja
koja se odnose na primjenu Ustava, Zakona i akata
što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi
usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, o pitanjima od zajedničkog interesa, te
predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzeti radi
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rješavanja pojedinih pitanja u skladu s njegovim
interesima.

Članak 50.
Zaključkom Vijeće utvrđuje stajališta o
određenim događajima i pojavama.
Vijeće na temelju ocjene stanja može
zaključcima zauzimati stavove, izražavati mišljenja i
utvrđivati obveze općinskog načelnika, upravnih
odjela i službe i drugih tijela Vijeća u pogledu
pripremanja prijedloga akata i mjera za izvršenje
odluke ili u pogledu obavljanja drugih poslova iz
njihova djelokruga.

Članak 51.
Vijeće donosi rješenja i zaključke kad u
skladu s pravnim propisima rješava o pojedinačnim
stvarima.

Članak 52.
Akte Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.
Akte radnih tijela Vijeća potpisuje
predsjednik tijela koje je akt donijelo.

Članak 53.
Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća,
stavlja se pečat Vijeća.
Pod izvornikom odluke, odnosno drugog
akta razumijeva se onaj tekst odluke, odnosno akta
koji je usvojen na sjednici Vijeća.
Izvornici akata Vijeća čuvaju se u nadležnoj
službi općine sukladno zakonskim propisima.

Članak 54.
Statut, Poslovnik, Proračun općine, godišnji
obračun Proračuna, odluke, preporuke, planovi,
autentično tumačenje općeg akta, odluke o izboru,
odnosno imenovanju i razrješenju i drugi akti od
značaja za općinu objavljuju se u „Službenom
vjesniku Brodsko posavske župnije“.
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1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata
Članak 55.
Postupak za donošenje odluka, odnosno
drugih akata pokreće se prijedlogom za donošenje
odluke, odnosno akta.

Članak 56.
Pravo predlaganja za donošenje odluka i
drugih akata ima svaki član Vijeća, klubovi
vijećnika, radna tijela Vijeća i općinski načelnik,
osim ako je zakonom propisano da pojedine
prijedloge mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 57.
Inicijativu za donošenje odluka i drugih
akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe, te
upravni odjel.
Kad inicijativu za donošenje odluke ili
drugog akta podnosi grupa građana i prijedlog
prikupljanjem potpisa podrži najmanje 10% birača
upisanih u popis birača općine, Vijeće je dužno o
istom raspraviti i dati odgovor najkasnije u roku tri
mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 58.
Prijedlog za donošenje odluke mora
sadržavati pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu
stanja koje treba urediti odlukom, ocjenu potrebnih
sredstva za provođenje odluke i tekst prijedloga
odluke s obrazloženjem.

Članak 59.
Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke
podnosi se predsjedniku Vijeća.
Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt odluke
nadležnom radnom tijelu.
Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke
uputit će predsjednik Vijeća na mišljenje općinskom
načelniku, ako on nije predlagač.

Članak 60.
O prijedlogu za donošenje odluke s
prijedlogom odluke raspravit će Vijeće najkasnije u
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roku 60 dana od podnošenja predsjedniku Vijeća, ako
zakonom nije drugačije određeno.

Članak 61.
Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću
obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o
pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela,
raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu, te
odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i donošenje
odluke.

Članak 62.
Predlagatelj odluke, odnosno njegov
predstavnik, može na početku rasprave podnijeti
uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko
obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ i
tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja
mišljenja i izjašnjavati se o podnijetim prijedlozima
za izmjenu i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ tijekom rasprave
o odluci i onda kad općinski načelnik nije
predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj nadležnog
radnog tijela.

Članak 63.
Tijekom rasprave o prijedlogu odluke
raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama,
odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako odluči,
i po člancima.
O prijedlogu Općinskog proračuna i
završnog računa Oćinskog proračuna raspravlja se
najprije u načelu, a zatim po razdjelima, a o
prijedlozima za izmjenu glasuje se nakon
zaključivanja rasprave o razdjelu Proračuna na koji
se amandman odnosi.
Tijekom rasprave odlučuje se i o
podnesenim prijedlozima za izmjenu. Rasprava o
podnesenim prijedlozima za izmjenu u pravilu se
odvija cjelovito i odvojeno od usvajanja pojedinih
prijedloga za izmjenu, osim ako se ne odluči da se
nakon rasprave o pojedinom prijedlogu za izmjenu
prijeđe na odlučivanje.

Članak 64.
Po završenoj raspravi o prijedlogu odluke,
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Vijeće može prijedlog odluke usvojiti, ne prihvatiti
ili vratiti predlagaču na dopunu.
Ako Vijeće ne prihvati prijedlog odluke,
prijedlog se ne može podnijeti ponovno prije isteka
roka od tri mjeseca, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 65.
Statut, Poslovnik i Proračun općine, te opći akt koje
Vijeće označi da su od posebnog značaja za
općinu, raspravljaju se kao prvo i drugo čitanje o
prijedlogu općeg akta.
Prvo čitanje prijedloga općeg akta koji je članovima
Vijeća dostavljen u pismenom obliku obuhvaća
usmeno izlaganje predlagatelja, opću raspravu o
prijedlogu akata, raspravu o stajalištima radnih tijela
koja su razmatrala prijedlog, te usvajanje zaključka o
potrebi donošenja općeg akta.

Broj: 15

Članak 68.
Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da
bitno mijenjaju ili odstupaju od prihvaćenog
prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava
odgodi kako bi se članovima Vijeća ostavilo
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Glasovanje o prijedlozima za izmjene odgodit će se
ako to zatraži općinski načelnik iz razloga
navedenih u stavku 1. ovog članka, neovisno o tome
tko je predlagatelj.

Članak 69.
O prijedlozima za izmjenu izjašnjavaju se
predlagatelj i općinski načelnik, neovisno o tome da
li je općinski načelnik predlagatelj akta.
Izjašnjavanje o prijedlozima za izmjenu u pravilu je
usmeno i provodi se tijekom rasprave neposredno
prije glasovanja o pojedinim ili o svim podnesenim
prijedlozima za izmjenu.

2. Prijedlozi za izmjenu prijedloga akata
(amandmani)
Članak 66.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu odluke,
odnosno drugog općeg akta podnosi se pismeno u
obliku amandmana, uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana imaju
ovlašteni predlagatelji općih akata.
Prijedlog za izmjenu upućuje se predsjedniku Vijeća,
a predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja
članovima Vijeća, predlagatelja akta, općinskom
načelniku, kad on nije predlagatelj i nadležnom
radnom tijelu.

Članak 67.
Iznimno, član Vijeća može na prijedlog akta
podnijeti prijedlog za izmjenu i na samoj sjednici
tijekom rasprave, u pismenom ili usmenom obliku.
Predlagatelj akta i općinski načelnik mogu podnositi
prijedloge za izmjenu sve do zaključenja rasprave.
Ako većina prisutnih članova Vijeća to traži,
podnijeti prijedlozi za izmjenu prema odredbama
ovog članka moraju se umnožiti, te prije rasprave i
odlučivanja o njima podijeliti članovima Vijeća.

Članak 70.
Prijedlog za izmjenu koji je podnesen u roku
postaje sastavnim dijelom odluke, odnosno općeg
akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
-

ako ga je podnio predlagatelj odluke ili akta
ako se predlagatelj odluke s njime suglasio

Ako član Vijeća zatraži da se o pojedinom
prijedlogu iz stavka 1. ovog članka posebno
izjašnjava, o tom se prijedlogu za izmjenu glasuje
odvojeno.
Prije glasovanja o prijedlogu za izmjenu,
Vijeće može odlučiti da se rasprava prekine i
prijedlog za izmjenu vrati predlagatelju radi
utvrđivanja konačnog teksta odredaba koje se
predlaže izmijeniti, te radi usuglašavanja drugih
odredaba prijedloga odluke, odnosno općeg akta
koje su u vezi s tim odredbama.

Članak 71.
Prijedlog za izmjenu prihvaćen na sjednici
Vijeća postaje sastavnim dijelom konačnog
prijedloga odluke ili općeg akta na koji se odnosi.
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Članak 72.
O prijedlozima za izmjenu glasuje se prema
redoslijedu članaka prijedloga odluke, odnosno
općeg akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak prijedloga podneseno
više prijedloga za izmjenu, najprije se glasuje o
prijedlogu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema istom kriteriju glasuje se o ostalim
prijedlozima za izmjenu.
3. Donošenje odluke ili drugog općeg akta po
hitnom postupku
Članak 73.
Iznimno, odluka ili drugi opći akt može se
donijeti po hitnom postupku.
Vijeće donosi akte po postupku iz stavka 1.
ovoga članka samo kad to zahtijevaju interesi
obrane, razlozi elementarnih nepogoda i drugi
osobito opravdani razlozi, odnosno slučajevi kad bi
ne donošenje takvog akta moglo prouzročiti
nepopravljive štetne posljedice i poremećaje.
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4. Vjerodostojno tumačenje odluka i drugih općih
akata
Članak 76.
Prijedlog za davanje vjerodostojnog
tumačenja odluke ili drugog općeg akta može tražiti
predlagatelj.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnosi se
predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga upućuje
Odboru za Statut i Poslovnik radi ocjene osnovnosti
prijedloga.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik ocijeni da je
prijedlog utemeljen, utvrdit će prijedlog teksta
vjerodostojnog tumačenja kojega sa svojim
izvješćem podnosi Vijeću.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik utvrdi da
prijedlog za vjerodostojno tumačenje odluke ili
drugog općeg akta nije utemeljen na zakonu, o tome
će izvijestiti Vijeće koje povodom tog izvješća
donosi Odluku.

5. Postavljanje pitanja na sjednicama Vijeća
Članak 74.
Ako predsjednik Vijeća u dnevni red nije unio
prijedlog na samoj sjednici, najprije se bez rasprave
odlučuje o uvrštavanju prijedloga u dnevni red, a ako
prijedlog bude prihvaćen, pristupa se ocjeni
opravdanosti razloga za hitno postupanje, odnosno
odlučivanje o prijedlogu za hitan postupak.
Ako prijedlog nije ocijenjen opravdanim za
donošenje po hitnom postupku većinom glasova
prisutnih članova Vijeća, prijedlog se skida s
dnevnog reda, a akti za koje se predlagalo donošenje
po hitnom postupku donijet će se na način predviđen
za redovno donošenje akata Vijeća.

Članak 75.
Na predloženu odluku ili drugi opći akt koje
se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi
prijedlozi za izmjenu - amandmani, do zaključenja
rasprave.
U postupku s amandmanima iz stavka 1.
ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika
koje se odnose na amandmane na prijedloge odluka
ili drugih općih akata koje se donosi u redovnom
postupku.

Članak 77.
Član Vijeća može usmeno ili u pisanom
obliku postavljati pitanja ili iznositi prijedloge i
mišljenja, koja se odnose na rad Vijeća, općinskog
načelnika, radnih tijela Vijeća, zamjenika općinskog
načelnika, te na rad upravnih odjela i službi koje
obavljaju poslove za općinu.
Na istoj sjednici član Vijeća može iznijeti ukupno
najviše dva mišljenja, odnosno prijedloga ili
postaviti pitanja, u trajanju najdulje dvije minute
svako, odnosno ukupno četiri minute.
Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti na
postavljeno pitanje u pravilu odgovara odmah na
sjednici.
Vijećnik može odmah nakon usmenog odgovora,
obrazloženja ili pojašnjenja u trajanju do jedne
minute izraziti svoje nezadovoljstvo istim, te ako je
nezadovoljan, vijećnik može zatražiti da mu se
dostavi odgovor, obrazloženje ili pojašnjenje u
pisanom obliku.

Članak 78.
Ako osobe iz prethodnog stavka na postavljeno
pitanje nisu u mogućnosti odgovoriti na istoj
sjednici,
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dužne su dati odgovor na sljedećoj sjednici Vijeća.
Ako je odgovor u pismenom obliku, dostavlja se
članovima Vijeća uz materijal za sljedeću sjednicu
Vijeća.

Članak 79.
Ako se članu Vijeća u predviđenim rokovima ne
odgovori na postavljeno pitanje, a produljenje roka
za odgovor nije zatraženo, predsjednik Vijeća će o
tome obavijestiti općinskog načelnika i zatražiti da
se u roku osam dana dostavi odgovor.

Članak 80.
Po primitku odgovora član Vijeća može na sjednici
Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti
dopunsko pitanje sukladno članku 77. stavak 4.
Član Vijeća koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj
je predsjednik Vijeća obavijestio Vijeće o pitanju
koje je postavljeno i o odbivenom odgovoru, može o
tome pismeno dostaviti svoje mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.

VII

RED NA SJEDNICI VIJEĆA

1. Sazivanje sjednice i dostava materijala
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sjednice.
Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj se
rok može skratiti. Postojanje opravdanih razloga
utvrđuje predsjednik Vijeća.
Osim članovima Vijeća, poziv za sjednicu
Vijeća dostavlja se predstavnicima sredstava javnog
priopćavanja i gostima (uzvanicima).

Članak 83.
Članovima Vijeća se uz poziv obvezno
dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi spisi koji se
odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu
prethodne sjednice, te pisani odgovori na pitanja
članova Vijeća.

Članak 84.
Kad se o određenom pitanju raspravlja bez
nazočnosti javnosti, materijal za sjednicu se ne
dostavlja u pismenom obliku.
O održavanju sjednice Vijeća bez nazočnosti
javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz
prethodnog stavka ovog članka, predsjednik Vijeća
pozvat će osobe čija nazočnost nije potrebna da
napuste dvoranu, a zatim će članove Vijeća
obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez
nazočnosti javnosti.

Članak 81.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća,
predsjeda sjednicama i predstavlja Vijeće.
Predsjednik Vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine (1/3)
članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka
zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će
sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Članak 82.
Sjednica Vijeća saziva se pisanim pozivom,
a samo u izuzetnim hitnim slučajevima i na drugi
način, o čemu odlučuje predsjednik Vijeća.
Poziv za sjednicu Vijeća dostavlja se
članovima Vijeća najmanje pet dana prije održavanja

2. Dnevni red sjednice
Članak 85.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže
predsjednik Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.
Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog
dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća, što
su mu ih u rokovima i na način predviđen ovim
Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagači.

Članak 86.
Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog
dnevnog reda unio predmet što ga je predložio
ovlašteni predlagač u roku i na način predviđen ovim
Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom
prijedlogu, o prijedlogu odlučuje Vijeće. Isto tako se
postupa i s prijedlogom što ga ovlašteni predlagač
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podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.

Članak 87.
Prijedlog za promjenu dnevnog reda mora se
obrazložiti.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije
se odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet
izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim
predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti
postupka.
O prijedlogu dnevnog reda i o prijedlogu za
promjenu dnevnoga reda odlučuje se na sjednici
Vijeća bez rasprave, glasovanjem "za" ili "protiv",
većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

3. Predsjedanje sjednici
Članak 88.
Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik
Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti sjednici predsjeda potpredsjednik
Vijeća.

Članak 89.
Sjednici Vijeća kao gosti mogu nazočiti svi
oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.
Sjednici Vijeća mogu biti nazočni i građani,
osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava
bez nazočnosti javnosti ili prostorne mogućnosti to
ne dopuštaju.

Članak 90.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća brine se da govornik ne
bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Predsjednik Vijeća daje riječ po redoslijedu
primljenih prijava za raspravu na Vijeću.

Članak 91.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu
oduzeti riječ.
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Ako član Vijeća 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 govornik završi
svoje izlaganje.
Član Vijeća se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak, odnosno na objašnjenje, a
njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.

Članak 92.
Na sjednici Vijeća predsjednik Vijeća može
odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo
jedanput.
Član Vijeća u raspravi u pravilu može
govoriti najdulje pet minuta. Iznimno zbog važnosti
teme, predsjednik Vijeća može odlučiti da pojedini
član Vijeća može govoriti i dulje.
Predstavnici klubova članova Vijeća u
raspravi mogu govoriti najdulje 10 minuta.
Nakon što završe svoj govor svi članovi
Vijeća koji su se za govor prijavili u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, mogu ponovno
zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri
minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o istoj
temi.

4. Održavanje reda na sjednici i stegovne mjere
Članak 93.
Red na sjednici osigurava

predsjednik

Vijeća.
Za povredu reda na sjednici predsjednik
Vijeća može izreći stegovne mjere: opomenu,
opomenu s oduzimanjem riječi i udaljavanje sa
sjednice.
Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su
izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 94.
Stegovna mjera opomene se izriče članu
Vijeća koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom
remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika.
Član Vijeća je počinio stegovni izgred iz
stavka 1. ovoga članka ako:
se u govoru ne drži predmeta o kojem se
raspravlja
govori, a nije dobio riječ predsjednika Vijeća
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svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornika
se javi za ispravak netočnog navoda, a
započne govoriti o drugoj temi za koju nije
dobio riječ
omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća,
druge članove Vijeća i ostale sudionike u
radu Vijeća
služeći se svojim pravima zloupotrebljava
odredbe ovoga Poslovnika kako bi spriječio
raspravu ili odlučivanje
na drugi način remeti red na sjednici

Članak 95.
Stegovna mjera opomene s oduzimanjem
riječi izriče se članu Vijeća koji se u svom govoru i
nakon što mu je izrečena stegovna mjera iz
prethodnoga članka ne drži predmeta o kojem se
raspravlja, odnosno članu Vijeća koji svojim
govorom na neprimjeren način vrijeđa predsjednika i
druge članove Vijeća, te narušava ugled Vijeća i
njegovih članova.

Članak 96.
Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice
Vijeća izriče se članu Vijeća kad je svojim
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe
ovoga Poslovnika o redu na sjednici tako da je daljnje
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice
može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i
odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda.
Kad je članu Vijeća izrečena stegovna mjera
udaljavanja sa sjednice Vijeća, član Vijeća je dužan
odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini,
predsjedatelj može narediti njegovo udaljavanje sa
sjednice.

Članak 97.
Protiv stegovne mjere udaljavanja sa
sjednice Vijeća, član Vijeća ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća
najkasnije u roku od 48 sati od izricanja stegovne
mjere, a on ga upućuje svim članovima Vijeća.
Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni
red za prvu iduću sjednicu.
Mišljenje o prigovoru daje Odbor za Statut i
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Poslovnik.
Odluku po prigovoru Vijeće donosi većinom
glasova nazočnih bez rasprave, s time da pravo
govora ima samo član Vijeća koji je podnio prigovor i
izvjestitelj Odbora za Statut i Poslovnik.

Članak 98.
Vijeće može po prigovoru:
!potvrditi izrečenu stegovnu mjeru
!ukinuti stegovnu mjeru
Odluka Vijeća je konačna.

Članak 99.
Predsjednik Vijeća može narediti da se iz
dvorane u kojoj se održava sjednica udalji svaka
osoba koja narušava red.

5. Tijek sjednice
Članak 100.
Za pravovaljano odlučivanje na sjednici
Vijeća potrebna je nazočnost većine svih članova
Vijeća.
Nazočnost većine utvrđuje se brojanjem ili
prozivanjem.
Nazočnost se mora utvrditi:
na početku sjednice
kad predsjednik Vijeća tijekom sjednice
ocijeni da nije nazočan dovoljan broj
članova Vijeća
na zahtjev članova Vijeća.

Članak 101.
Kad predsjednik Vijeća utvrdi da postoji
potreban broj članova Vijeća, otvara sjednicu. Ako
predsjednik Vijeća na početku sjednice utvrdi da nije
nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa
sjednicu za 1 sat. Ako ni nakon proteka tog vremena
sjednici ne bude nazočan dovoljan broj članova
Vijeća za pravovaljano odlučivanje, predsjednik
Vijeća odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik Vijeća prekinuti i
odgoditi, ako za vrijeme trajanja sjednice utvrdi da
nema više potrebnog broja nazočnih članova Vijeća.
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i
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Članak 102.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih
uzroka, predsjednik Vijeća može odlučiti da sjednicu
prekine i sazove nastavak za određeni dan i sat o
čemu se pismeno izvješćuju članovi Vijeća.
O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje
Vijeće bez rasprave.

Članak 103.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se
na raspravu o pojedinim pitanjima i to u pravilu
redom koji je utvrđen u dnevnom redu.
U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti
redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.
Na početku rasprave o svakom pitanju
predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje.
U raspravi o utvrđenom dnevnom redu, svoje
stajalište mogu iznijeti i predstavnici klubova
članova Vijeća.

Članak 104.
Na sjednici se o svakoj temi, odnosno
predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije
raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim
Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Na prijedlog predsjednika Vijeća o dvije ili
više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti
objedinjena rasprava.

Članak 105.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kad
utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu, u
pravilu, kad se iscrpni dnevni red sjednice.

6. Odlučivanje i glasovanje na sjednici
Članak 106.
Odluke, zaključke, rješenja, preporuke i
druge akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih
članova Vijeća.
Članak 107.
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Većinom glasova svih članova Vijeća, Vijeće
donosi:
Statut općine
Poslovnik Općinskog vijeća
Općinski proračun i godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna
odluke koje se odnose na zaduživanje općine
odluke o osnivanju zajedničkih trgovačkih
društava i ustanova s drugim jedinicama
lokalne i područje (regionalne) samouprave
odluku o promjeni granica općine
odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika,
bira i razrješuje predsjednika i
potpredsjednika Vijeća.

Članak 108.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako
Vijeće odluči da se o pojedinom pitanju glasovanje
obavi tajno, te u slučajevima određenim zakonom i
drugim propisima.

Članak 109.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke
ili poimeničnim glasovanjem.
Poimenično glasovanje provodi se kada to
zatraži predlagatelj akta.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na
način da predsjednik Vijeća prvo poziva članove
Vijeća da se izjasne tko je "za" prijedlog, zatim tko je
"protiv" prijedloga, te tko se "suzdržao" od
glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se
"za" ili "protiv".
Iznimno od odredbe stavka 3.ovoga članka,
ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
članova Vijeća, predsjednik Vijeća može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Poimenično glasovanje provodi se tako da
svaki prozvani član Vijeća ustane i izgovara "za" ili
"protiv" prijedloga, odnosno "suzdržan".
Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju oni vijećnici za koje u popisu članova
Vijeća nije zabilježeno da su glasovali.
Članove Vijeća proziva i glasove broji
stručna osoba zadužena za pripremu sjednica Vijeća.
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Članak 110.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate
glasovanja.
Na zahtjev člana Vijeća koji zatraži provjeru
glasovanja predsjednik Vijeća nalaže brojenje
glasova i ponovno objavljuje rezultate glasovanja.
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Po završetku glasovanja, predsjednik Vijeća
utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.
U slučaju ponovnog glasovanja, sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim
postupkom kao i prvo glasovanje.

7. Zapisnik sa sjednice
Članak 111.
Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Glasački listići moraju biti iste veličine, boje
i oblika i ovjereni pečatom Vijeća. Na glasačkom
listiću prezimena kandidata navedena su abecednim
redom.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Vijeća kojemu pomažu dva člana Vijeća koje ono
odredi.
Stručne upute u svezi tajnog glasovanja daje
stručna osoba zadužena za pripremu sjednica Vijeća.

Članak 112.
Član Vijeća glasuje osobno i to s jednim
glasačkim listićem.
Član Vijeća glasuje tako da zaokruži "za",
"protiv" ili "suzdržan" kad se glasuje o pojedinom
prijedlogu ili predmetu. Ako se glasuje o
kandidatima zaokružuje se redni broj ispred imena i
prezimena kandidata.

Članak 113.
Nevažećim se smatra glasački listić iz
kojega se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je član
Vijeća glasovao "za" ili "protiv" prijedloga, odnosno
da li je "suzdržan" od glasovanja.
Glasački listić na kojemu je zaokružen redni
broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji
se bira smatra se nevažećim.
Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao
i listić na kojemu su dopisana nova imena, odnosno
glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koje je kandidate glasovao
član Vijeća.

Članak 114.

Članak 115.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto
održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime
predsjednika, odnosno predsjedatelja, imena
prisutnih članova Vijeća, imena odsutnih članova
Vijeća s posebnom napomenom za one koji su svoj
nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na
sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom pitanja o
kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika
sa sažetim prikazom njihovog izlaganja, odnosno
uputa, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te
naziv svih odluka i drugih akata donesenih na
sjednici.
Sastavni dio zapisnika su i izglasovani
tekstovi odluka i drugih akata.

Članak 116.
Svaki član Vijeća ima pravo na početku
sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne
sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik
odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se
primjedba prihvati, u zapisniku će se unijeti
odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe,
odnosno zapisnik u kojemu su suglasno s
prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene,
smatra se usvojenim jednoglasno, bez glasovanja.

Članak 117.
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i
voditelj zapisnika.
Izvornici zapisnika sa sjednica Vijeća čuvaju
se u nadležnoj službi i nakon isteka mandata Vijeća
pohranjuju se u pismohranu općine.
VIII

PROGRAM RADA VIJEĆA

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«

Članak 118.
Programom rada Vijeća utvrđuju se zadaci i
poslovi, odnosno sadržaj i način njihovog
ostvarivanja, te oblici suradnje s organizacijama,
ustanovama i građanima.
Članak 119.
Program rada Vijeća sadrži:
!zadatke i obveze koje treba realizirati za razdoblje za
koje se program donosi nositelje izrade zadataka
!akte o kojima će se odlučivati rokove za izvršavanje
pojedinih akata
Program rada donosi se za razdoblje od jedne
godine.

IX

JAVNOST RADA

Članak 120.
Sjednice Vijeća i njegovih radnih tijela su javne.
Javnost rada osigurava se:
javnim održavanjem sjednica
izvješćivanjem javnosti o radu Vijeća putem
interneta, tiska i drugih sredstva
priopćavanja
objavljivanjem općih akta i drugih
dokumenata na način propisan Statutom
općine Vrbje.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se izravno prenositi
putem radija osim kada je javnost isključena.

Članak 121.
Građani i najviše jedan predstavnik zainteresiranih
pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama
Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem
najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih
predstavnika na sjednici Vijeća, odnosno radnih
tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U
pisanom zahtjevu građani su dužni dostaviti svoje
osobne podatke i točnu adresu prebivališ
ta, a pravne osobe su dužne navesti ime i prezime, te
adresu prebivališta svoga predstavnika.
Predsjednik Vijeća može zbog prostornih uvjeta, te
iz razloga održavanja reda i mira, ograničiti broj
osoba koje mogu nazočiti sjednicama Vijeća.
Članak 122.
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Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Vijeća i radnih tijela i obvezu
objektivnog izvješćivanja javnosti o njihovom radu.
Radi što potpunijeg izvješćivanja javnosti o
rezultatima rada Vijeća i njegovih radnih tijela može
se dati službeno priopćenje za tisak i za druga
sredstva priopćavanja. Konferencija za tisak održava
se na temelju odluke predsjednika Vijeća ili na
temelju odluke Vijeća.
Tiskovnu konferenciju može održati i radno
tijelo na temelju odluke radnog tijela ili predsjednika
radnog tijela.
Tiskovnu konferenciju može održati i klub
članova Vijeća.

Članak 123.
Vijeće surađuje s predstavničkim tijelima
drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u poslovima od zajedničkog interesa,
razmjenom iskustva, poduzimanjem zajedničkih
akcija, međusobnim razmjenama programa rada, te
drugog materijala od zajedničkog interesa.

Članak 124.
Uvid u dokumentacijsku i arhivsku građu Vijeća, te
druge materijale u vezi s radom Vijeća omogućit
će se i novinarima i predstavnicima nevladinih i
drugih insitucija, kao i svakoj domaćoj ili stranoj
fizičkoj ili pravnoj osobi po postupku propisanom
zakonom.
Zahtjev za uvid podnosi se službenoj osobi za
rješavanje prava na pristup informacijama.
Od dostupnosti javnosti izuzeti su materijali i
dokumenti Vijeća koji su u skladu sa zakonom,
propisima ili općim aktima označeni kao službena,
poslovna, vojna ili državna tajna, kao i podaci koji se
ne mogu javno iznositi temeljem propisa o zaštiti
osobnih podataka.

X
RAD VIJEĆA U DOBA RATNOG
STANJA ILI NEPOSREDNE UGROŽENOSTI
NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI
REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 125.
U doba ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike
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Hrvatske, Vijeće nastavlja s radom u skladu s
odredbama Statuta općine.
Članovi Vijeća dužni su najhitnije osobno ili
putem nadležnih tijela obavijestiti Vijeće o adresi
stanovanja na koju će im se uputiti pozivi za sjednice.

XI
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Na temelju članka 26. Stauta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br.
11/01, 7/06) Statuta općine Vrbje, Općinsko vijeće
općine Vrbje na svojoj 4. sjednici održanoj 8. rujna
2009.godine donijelo je

ZAKLJUČNE ODREDBE
ODLUKU

Članak 126.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine
Vrbje od 12.4.1994.godine.

Članak 127.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-04/09-01/01
URBROJ: 2178/19-03-09-1
Vrbje, 8.rujna 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

o dodjeli društvene prostorije za rad i
djelovanje Udruge mladih Mačkovac

I.
Općinsko vijeće za rad Udruge mladih Mačkovac
dodijeljuje prostoriju-dvoranu u Društvenom domu
Mačkovac.

II.
Udruga mladih Mačkovac će dvoranu koristiti u
svrhu svog djelovanja i to za djelatnosti koje su im
dodijeljene upisom u Registar.

III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:372-01/09-01/01
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 8.rujna 2009.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

12.

13.
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Na temelju čl.30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01,
36/02,96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i
38/09), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 30. 6. 2009. godine, donijelo je

Na temelju čl.30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01,
36/02,96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i
38/09), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 30. 6. 2009. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice
općine Vrbje (VZO Vrbje)

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva DOLINA

I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i
zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice
općine Vrbje.
Zapovjednik
VZO Vrbje: BRANKO
KONJEVIĆ, Bodovaljci 67
Zamjenik zapovjednika VZO Vrbje:
STJEPAN MATIJEVIĆ, Dolina 115

I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Dolina.
Zapovjednik DVD Dolina: STJEPAN
MATIJEVIĆ, Dolina 115.
Zamjenik zapovjednika DVD Dolina: ĐURO
KALIĆ, Dolina 36.

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

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

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:023-01/09-01/06
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 30. lipnja 2009.

Klasa:023-01/09-01/05
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 30. lipnja 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

14.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

15.
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Na temelju čl.30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01,
36/02,96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i
38/09), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 30. 6. 2009. godine, donijelo je

Na temelju čl.30. stavka 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ 106/99, 117/01,
36/02,96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i
38/09), Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici
održanoj 30. 6.2009. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
BODOVALJCI

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva SIČICE

I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Bodovaljci.
Zapovjednik DVD Bodovaljci: STJEPAN
STRINAVIĆ, Bodovaljci 179
Zamjenik zapovjednika DVD Bodovaljci:
BRANKO KONJEVIĆ, Bodovaljci 67

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

I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Sičice.
Zapovjednik DVD Sičice: ILIJA VONIĆ,
Sičice 138 A
Zamjenik zapovjednika DVD Sičice:
TIHOMIR ŠVAIĆ, Sičice 157

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:023-01/09-01/03
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 30. lipnja 2009.

Klasa:023-01/09-01/04
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 30. lipnja 2009.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

16.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

17.
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Na temelju čl.30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ 106/99, 117/01, 36/02,96/03,
139/04- pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09), Općinsko
vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 30. 6. 2009.
godine, donijelo je

Na temelju čl.26. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
br.11/2001, 7/2006), Općinsko vijeće općine Vrbje
na svojoj 2. sjednici održanoj 12. lipnja 2009. godine
donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i
zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbje

o imenovanju osobe za potpisivanje
žiro računa općine Vrbje

I.
Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i
zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Vrbje.
Zapovjednik DVD Vrbje: ZLATKO
BEDNAIĆ, Kralja Tomislava 11 VRBJE
Zamjenik zapovjednika DVD Vrbje: ZORAN
ANIČIĆ, Braće Radić 31 VRBJE

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:023-01/09-01/02
Urbroj:2178/19-03-09-1
Vrbje, 30.lipnja 2009.

II.
Za potpisnika žiro računa općine Vrbje određuje se
Igor Jurišić, načelnik općine Vrbje .

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/09-01/10
Urbroj:2178/19-03-09-01
Vrbje, 12. lipnja 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.

18.

I.
Općinsko vijeće općine Vrbje odlučilo je da samo
jedna osoba bude potpisnik žiroračuna općine Vrbje
broj računa 2489004-1850600001 deponiran kod
VABA banke Varaždin.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Antun Strinavić, v.r.
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Broj: 15

19.
Na temelju članku 55. i 68. Zakona o financiranju jedinica 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 4. sjednici
održanoj 8. 9. 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o ostvarenju Proračuna općine Vrbje
za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2009. godine
Članak 1.
Proračun općine Vrbje za 2009. godnu sastoji se od:
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
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Članak 3.

Članak 2.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa : 400-06/09-01/03
Urbroj: 2178/19-03-09-1
Vrbje, 8. 9. 2009.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Strinavić, v.r.
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Izdaje Stručna služba za poslove Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 15

