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ŽUPANIJA

- akti  župana:

8.

 Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 15/13-
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20), na prijedlog osoba ovlaštenih za obavljanje poslova pročelnika upravnih 
tijela, te nakon savjetovanja sa Sindikatom regionalnih i lokalnih službenika i namještenika Brodsko-
posavske županije, župan Brodsko-posavske županije donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih tijela
Brodsko-posavske županije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 4/2020, 11/2020 i 21/2020), u članku 6. stavku 4. podstavak 14. briše 
se.

Članak 2.

U članku 21. sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove župana i Županijske 
skupštine, u Odsjeku za pravne poslove, poslove Županijske skupštine i ljudske potencijale, kod radnog 
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mjesta pod rednim brojem 4. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU i 
radnog mjesta pod rednim brojem 5. VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST ZA MEĐUŽUPANIJSKU I 
MEĐUNARODNU SURADNJU, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA,  iza 
riječi: „nalogu“ brišu se riječi: „župana, zamjenika župana te“.

U istom članku, kod radnog mjesta pod rednim brojem 13. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
PROTOKOL i radnog mjesta pod rednim brojem 14. STRUČNI SURADNIK ZA RADNA TIJELA I 
ADMINISTRATIVNE POSLOVE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, iza 
riječi: „nalogu“ umjesto riječi „župana i voditelja Odjela“ trebaju  stajati riječ „pročelnika i voditelja 
Odsjeka“.   

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 22. REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK 
ZAMJENIKA ŽUPANA, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, iza riječi: 
„nalogu“ brišu se riječi „zamjenika župana i“.

Članak 3.

 U članku 23. sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, 
radno mjesto pod rednim brojem 6a. SAVJETNIK ZA REGIONALNI RAZVOJ, STRATEŠKO 
PLANIRANJE I EU PROJEKTE, mijenja se i glasi:

„ 6a. SAVJETNIK ZA OBRT, REGIONALNI RAZVOJ, STRATEŠKO 
PLANIRANJE I EU PROJEKTE  

broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

KATEGORI POTKATEGOR RAZIN KLASIFIKACIJSKI 
              savjetnik  -                           

 
 
OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Približan postotak 
vremena potreban 

za obavljanje 
pojedinog posla 

- organizira i koordinira pripreme izrade razvojnih i strateških 
programa i projekata koji su od strateškog značaja za razvoj 
Županije ;    

 
30% 

- organizira i vodi projekte čiji je nositelj ili sudionik Županija te 
nadzire njihovo provođenje ;  

 
20% 

- priprema analitičke podloge i druge materijale o stanju i tijeku 
problematike za ujednačeni regionalni razvoj na području Županije  

 
10% 

- obavlja po potrebi stručne poslove za radna tijela Skupštine i 
župana. 

10% 

 



Vodi upravni postupak i donosi rješenja:  
- o upisu novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni 
registar;  
 - izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje 
sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje 
obavljaju obrt uvjetima za obavljanje poj edinih vrsta djelatnosti iz 
Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima,  
- o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,   
- propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na 
razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata , 
- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju 
ugostiteljske usluge u domaćinstvu,  
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u 
kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu,  
-  utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom 
opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za 
obavljanje djelatnosti dadilje,  
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča,  
- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata,  
- utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne 
kategoriziraju,  
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih 
propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje 
djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje 
poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za 
pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom 
komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih 
komisionara 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

   - vođenje obrtnog registra i to: formiranje registarskih uložaka 
novih     obrtnika, te ažuriranje istih sukladno promjenama u obrtnom 
registru  
-    izdavanje izvadaka i uvjerenja iz Obrtnog registra  
 - vođenje upisnika iz područja ugostiteljstva i tur izma, te  izdavanje     
potvrda iz istih                
    - izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike i turističke vodiče  
 

 
10% 

 

-  rad sa strankama 
- pružanje informacija građanima  o pitanjima iz djelokruga opisa 
poslova radnog mjesta. 
- provođenje očevida u postupku kategorizacije i utvrđivanje 
minimalnih uvjeta 

 
5% 

Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika 
Upravnog odjela.“ 

 
5% 
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 U istom članku, kod radnog mjesta pod rednim brojem 12. SAVJETNIK ZA OBRT, 
TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, u dijelu koji se odnosi na Opis razine standardnih mjerila za 
klasifikaciju radnih mjesta – POTREBNO STRUČNO ZNANJE, umjesto riječi: „pravne struke“ 
dodaju se riječi: „društvenih ili humanističkih znanosti“.

  
Članak 4.

 U članku 24. sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i 
zaštitu okoliša, u Odsjeku za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod, kod radnog mjesta pod 
rednim brojem 7. SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE, u 
rubrici koja označava broj izvršitelja, brojka: „5“ zamjenjuje se brojkom: „6“.  

 U istom članku, kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA 
I ZADATAKA, ispred riječi: „vodi upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja 
vezane za izdavanje akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ 
dodaju se riječi: „ vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene 
građevine i rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.

 Kod radnog mjesta pod rednim brojem 9. STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO I 
PROSTORNO UREĐENJE, u rubrici koja označava broj izvršitelja, brojka: „1“ zamjenjuje se 
brojkom: „2“, a u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, ispred riječi: „Vodi 
jednostavnije upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja vezane za izdavanje 
akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ dodaju se riječi: „ 
vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene građevine i rješenja 
o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.  

 Kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO I 
PROSTORNO UREĐENJE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, ispred 
riječi: „Vodi jednostavnije upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja vezane za 
izdavanje akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ dodaju se 
riječi: „ vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene građevine i 
rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.  

 
U istom članku, naziv ustrojstvene jedinice „Pododsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje 

Nova Gradiška“ mijenja se i glasi: „Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška“.

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 14. SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO I 
PROSTORNO UREĐENJE, u rubrici koja označava broj izvršitelja, brojka: „2“ zamjenjuje se 
brojkom: „3“, a u dijelu koji se odnosi na Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih 
mjesta – POTREBNO STRUČNO ZNANJE, iza riječi: „strojarske“ dodaje se zarez i riječ: „ 
prometne“.  

Kod radnog mjesta pod rednim brojem 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA 
I ZADATAKA, ispred riječi: „Vodi upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja 
vezane za izdavanje akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ 
dodaju se riječi: „ vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene 
građevine i rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.  
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Kod radnog mjesta pod rednim brojem 16. STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO I 
PROSTORNO UREĐENJE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, ispred 
riječi: „Vodi jednostavnije upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja vezane za 
izdavanje akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ dodaju se 
riječi: „ vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene građevine i 
rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.  

 Kod radnog mjesta pod rednim brojem 17. VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO I 
PROSTORNO UREĐENJE, u dijelu koji se odnosi na OPIS POSLOVA I ZADATAKA, ispred 
riječi: „Vodi jednostavnije upravne postupke do donošenja rješenja i izrađuje nacrte rješenja vezane za 
izdavanje akata za provedbu prostornih planova i građenje sukladno posebnim propisima;“ dodaju se 
riječi: „ vodi upravne postupke i donosi rješenja iz područja uporabne dozvole za određene građevine i 
rješenja o izvedenom stanju za sve vrste zgrada u I. stupnju;“.  

 
Članak 5.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Brodsko-
posavske županije stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

KLASA: 023-01/21-01/29
URBROJ: 2178/1-09/1-21-3
Slavonski Brod, 3. veljače 2021.

Župan
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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OPĆINA  GUNDINCI

2.

 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) a sukladno Proračunu 
općine Gundinci  za 2021. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na prijedlog pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci, općinski načelnik općine Gundinci dana 28. siječnja 
2021. godine, utvrđuje 

PLAN

prijma u službu za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Gundinci te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2021. 
godini.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i 
ženski rod, bez obzira jedu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci sistematizirano je ukupno 9 radnih mjesta, a 
na neodređeno vrijeme u službi je 3 službenika i namještenika, kako slijedi:
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Redni 
broj 

Upravni 

odjel 

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

Potreban 

broj 

službenika i 

namještenika 

na 

neodređeno 

vrijeme 

Plan 

popunjavanja 

u 2021. 

godini. 

 1. Jedinstveni 
upravni 
odjel  

9 3 0 0 

 

Članak 4.

	 U 2021. godini u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci planira se prijam:
- Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 5.

	 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije” i na web stranici općine Gundinci www.gundinci.hr.

KLASA: 112-01/21-01/1
URBROJ: 2178/05-01/21-1
Gundinci, 28. siječnja 2021.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

1.

 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,  61/11, 04/18 i 112/19) i članka 46. Statuta 
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/18., 12/18. i 38/20), a u skladu s 
Proračunom općine Oprisavci za 2021.g., općinski načelnik općine Oprisavci dana 27. siječnja 2021.g. 
donosi

PLAN

prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
općine Oprisavci za 2021. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Oprisavci (u daljnjem tekstu: upravno tijelo),  potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se Plan donosi i planira se broj vježbenika 
odgovarajuće stručne spreme i struke.

Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na muške i 
ženske osobe.

Članak 2.

Navedeni Plan temelji se na potrebama upravnog tijela i planiranim financijskim sredstvima u 
Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.
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Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnom tijelu općine Oprisavci na dan donošenja 
ovog Plana je sljedeći:

Članak 4.

 U upravno tijelo planira se prijam vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa u 2021. godini kako slijedi:

Članak 6.

 U upravno tijelo planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme u 2021. godini kako slijedi:

Naziv upravnog tijela  

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta  

Broj 

popunjenih 

radnih mjesta  

Broj 

nepopunjenih 

radnih mjesta  

Jedinstveni upravni 

odjel  

9 3 6 

UKUPNO  9 3 6 

Naziv upravnog tijela  
Naziv radnog 

mjesta  

Stupanj i 

vrsta 

obrazovanja  

Broj izvršitelja  

Jedinstveni upravni 

odjel  

Administrativni 

tajnik  

Srednja 

stručna 

sprema 

upravne  ili 

ekonomske 

struke   

1 

UKUPNO  1 

Naziv upravnog tijela  
Naziv radnog 

mjesta  

Stupanj i 

vrsta 

obrazovanja  

Broj izvršitelja  

Jedinstveni upravni 

odjel  
Pročelnik  

Magistar 

struke ili 

stručni 

specijalist 

društvene ili 

tehničke 

struke  

1 

UKUPNO  1 
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Članak 7.

Plan prijma u službu u upravno tijelo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 112-01/21-02/01
URBROJ: 2178/14-02-21-1
Oprisavci, 27. siječnja 2021.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

1.

 Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 
92/14. i 110/19.) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 4/20), načelnik općine Velika Kopanica dana 3. veljače 2021. godine, donosi
       

ODLUKU

o razvrstavanju cesta u naselju Divoševci,
općina Velika Kopanica

Članak 1.

Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstava se sljedeća cesta u naselju Divoševci:
1.  Cesta za lovački dom u Divoševcima k.č.br. 512, k.o. Divoševci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
  OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:940-01/21-01/06
URBROJ:2178/12-01-21-01
Velika Kopanica, 3. veljače 2021.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn., v.r.
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1.

 Na temelju članka 19. stavak 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/18) i članka 2. 
stavka 2. Odluke o imenovanju povjerenika za etiku („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 21/18), dana 01. veljače 2021. godine povjerenik za etiku općine Vrpolje Andrej Mandarić, 
univ.spec.oec. podnosi općinskoj načelnici općine Vrpolje:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

povjerenika za etiku općine Vrpolje za 2020. godinu
 

1. Općinskoj načelnici općine Vrpolje  povjerenik za etiku općine Vrpolje podnosi  Izvješće o 
podnesenim  pritužbama na neetičko  postupanje za vremensko razdoblje s početkom od 01. 
siječnja 2020. godine zaključno sa 31. prosinca 2020. godine.

2. Tijekom prethodne 2020. godine službeno nije zaprimljena niti jedna pritužba na neetičko 
postupanje službenika i namještenika u međusobnim odnosima te odnosima prema građanima i 
korisnicima usluga za vremensko razdoblje od 01.siječnja 2020. godine do 31.prosinca 2020. 
godine.

3. Ovo Izvješće dostavlja se općinskoj načelnici općine Vrpolje, a objavljuje se na službenoj 
stranici općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

4. Godišnje izvješće stupa na snagu danom donošenja, a o objavit će se u prvom narednom broju 
„Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/11
URBROJ: 2178/11-01-21-1
Vrpolje, 1. veljače 2021. godine

Povjerenik za etiku 
općine Vrpolje

Andrej Mandarić, univ.spec.oec., v.r.

OPĆINA  VRPOLJE
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2.

 Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13., 65/17., 
114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 9/09., 5/13., 14/14, i 1/18.), općinska načelnica općine Vrpolje donijela je 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga
3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 22/06. 09/10.  i 11/16. - usklađenje sa Zakonom)

  
I.

 Na temelju Nacrta konačnog prijedloga plana, Izvješća o javnoj  i ponovnoj javnoj raspravi i 
temeljem čl. 105. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 65/17, 114/18 , 39/19 i 
98/19) utvrđuje se Konačni prijedlog 3 Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje koji 
je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

II.

 Konačni Prijedlog 3. izmjena i dopuna Prostornog plana iz točke 1. ovog zaključka sastoji se od 
tekstualnog dijela (izmjene i dopune tekstualnog dijela i odredbi za provođenje, obveznih priloga) i 
grafičkih priloga, uvezanih u Elaborat (3. izmjene i dopune PPUO Vrpolje: Knjiga 1 i Knjiga 2).

III.

 Temeljem članka 107. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 
65/17, 114/18 39/19 i 98/19) na Konačni prijedlog 3. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja općine 
Vrpolje, ne pribavlja se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

IV.

 Temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju Konačni prijedlog 3. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje zajedno s Odlukom o donošenju, upućuje se na 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na usvajanje.

V.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
 
KLASA: 350-01/21-01/01
URBROJ: 2178/11-01/21-1
Vrpolje, 28. 01. 2021. g.
    

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 350 - 851
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