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Članak 4.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Suhopolje za 2013. godinu stupa na
snagu danom objave, a objaviti će se u
"Službenom glasniku" Općine Suhopolje.

KLASA:400-08/13-80/6
URBROJ: 2189/05-03/15-13-5
Suhopolje, 20. prosinac 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUHOPOLJE

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
49/11, 144/12.) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
U 2013. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini glasi:
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II
III Izmjena i dopuna Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 400-08/13-80/6
URBROJ: 2189/05-03/15-13-6
Suhopolje, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Broj 8

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na 5. sjednici održanoj 20. prosinca
2013. godine, donosi
V. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2013. GODINI
I
U Programu građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2013. godini
(„Službeni glasnik“ broj 10/12) mijenja se i
glasi:
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II
V. Izmjene i dopune Programa građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini, objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 400-08/13-80/6
URBROJ: 2189/05-03/15-13-7
Suhopolje, 20. prosinca 2013.

Broj 8

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5. sjednici
održanoj 20. prosinca 2013. godine, usvajilo je

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA
INVESTICIJA
OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2013. GODINU
I

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

U Planu investicija Općine Suhopolje za
2013. godinu („Službeni glasnik“ broj 10/12)
mijenja se i glasi:
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Plan Razvojnih programa za 2014. - 2016.
nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Proračuna
Općine Suhopolje za 2014. godinu i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
Proračun Općine Suhopolje za 2014. godinu i
projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu
objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje, a stupa na snagu 01. siječnja 2014.
godine
KLASA: 400-06/13-60/10
UR.BROJ:2189/05-03/15-13-17
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
49/11, 144/12) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5. sjednici
održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
U 2014. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini glasi:
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II
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini objavit
će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-26
Suhopolje, 20. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na 5. sjednici održanoj 20. prosinca
2013. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
I

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini glasi:
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II

Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini, objavit
će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-25
Suhopolje, 20. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5. sjednici
održanoj 20. prosinca 2013. godine, usvojilo je

PLAN INVESTICIJA OPĆINE
SUHOPOLJE ZA
2014. GODINU
I
Plan investicija Općine Suhopolje za 2014.
godinu glasi:
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II
Plan investicija Općine Suhopolje za 2014.
godinu objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje.
KLASA: 400-06/13-60/10
UR.BROJ: 2189/05-03/15-13-27
Suhopolje, 20. prosinca 2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 2.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Općine Suhopolje za 2014. godinu objavit će se
u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

Temeljem članka 26. Zakona o vodama (NN
153/09), te članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2013. godine, usvojilo je

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH
VODNIH GRAĐEVINA
OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Gradnja komunalnih vodnih
provodi se prema sljedećem Planu:

građevina

Temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće općine Suhopolje na svojoj 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-09/49-13-30
Suhopolje, 20. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

PROGRAM
javnih potreba u ostalim društvenim
djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim
programima društvenih djelatnosti
Općine Suhopolje za 2014. godinu

Broj 8
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Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu
obuhvaćene drugim programima društvenih
djelatnosti Općine Suhopolje u 2014. godini,
visina sredstava i njihov raspored.

dio Proračuna Općine Suhopolje za 2014.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014. godine.

Članak 2.
Javne potrebe u ostalim društvenim
djelatnostima Općine Suhopolje su:
• aktivnosti vezane u rad udruge proizašle iz
Domovinskog rata,
• aktivnosti vezane uz rad ostalih udruga
društvenih djelatnosti.
Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u ostalim
društvenim djelatnostima od značaja za Općinu
Suhopolje osigurana su u Proračunu Općine
Suhopolje za 2014. godinu u ukupnom iznosu
od 109.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju
na:
• djelatnost udruga proizašlih
iz Domovinskog rata:
25.000,00 kuna
- Udruga hrvatskih branitelja
Domovinskog rata:
25.000,00 kuna
• djelatnost ostalih udruga
društvenih djelatnosti:
84.000,00 kuna
- Lovačka udruga
Suhopolje
50.000,00 kuna
- Udruga još jedan dan
3.000,00 kuna
- Ostale udruge
20.000,00 kuna
- Udruga kinologa
3.000,00 kuna
- Udruga matice hrvatskih
umirovljenika
5.000,00 kuna
- ŠRK Brežnica
3.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu
iz stavka 1. ovog članka su:
- opći prihodi i primici.
Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2014. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni

KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-23
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Zakona o vatrogastvu
(NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i
80/10) i temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
na području Općine Suhopolje
za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje u 2014. godini, visina
sredstava i njihov raspored.
Članak 2.
Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
od značaja za Općinu Suhopolje su:
• aktivnosti vezane za rad Vatrogasne
zajednice Suhopolje, koja objedinjuje dva
DVD-a
• aktivnosti vezane za Civilnu zaštitu (nabava
zaštitne odjeće i obuće za potrebe Civilne
zaštite)
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Članak 3.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u
vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje, osigurana su u Proračunu
Općine Suhopolje za 2014. godinu u ukupnom
iznosu od 310.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
• Vatrogasna zajednica Suhopolje
- redovna djelatnost
250.000,00 kuna
- donacija za izgradnju
vatrogasnog doma
50.000,00 kuna
- sredstva za civilnu zaštitu 10.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu
su:
- opći prihodi i primici
- pomoći.
Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2014. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2014.
godinu.
Članak 5.
Ovaj program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014. godine
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-24
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednic
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10,
124/10, 25/12 i 18/13) i članak 30. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
Općine Suhopolje za 2014. godinu.
Članak 1.
U Proračunu Općine Suhopolje za 2014.
godinu planiraju se sredstva od šumskog
doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka
utrošit će se za: izgradnju mrtvačnice u Jugovom
Polju, modernizaciju javne rasvjete i
modernizaciju cesta.
Članak 2.
Program utroška šumskog doprinosa donosi
se za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
Proračuna općine Suhopolje i objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje i stupa
na snagu 01. siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-20
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN
33/12, 46/13 i 49/13), Odluke o socijalnoj skrbi
na području Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 10/12), Zakona o lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13
– pročišćeni tekst), i temeljem članka 30. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Suhopolje
za 2014. godinu
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Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti,
poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj
socijalne skrbi u Općini Suhopolje, te utvrđena
visina osiguranih proračunskih sredstava za
financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općini Suhopolje u 2014. godini.

Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Suhopolje u 2014. godini sadrži:
• pomoć studentima i učenicima (sufinanciranje cijene prijevoza učenika)
• pomoć obiteljima u novcu (jednokratne
novčane naknade, ogrjevno drvo za socijalno
ugroženo stanovništvo)
• donacije Gradskom društvu Crvenog križa
Grada Virovitice,
• poticanje nataliteta,
• sredstva za pomoć građanima uslijed
elementarnih nepogoda.

Članak 3.
Sredstva za provođenje javnih potreba u
socijalnoj skrbi od interesa za Općinu Suhopolje
u iznosu od 515.000,00 kuna osigurana su u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
• pomoć studentima
i učenicima
145.000,00 kuna
• pomoć obiteljima u novcu 260.000,00 kuna
• pomoć Gradskom društvu
Crvenog križa
30.000,00 kuna
• poticanje nataliteta
60.000,00 kuna
• elementarne nepogode
20.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- opći prihodi i primici,
- pomoći.

donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2014.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014. godine
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-22
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13.
- pročišćeni tekst), članka 76. točka 2. Zakona o
športu („Narodne novine“ RH br. 71/06.,
150/08., 124/10., 124/11. , 86/12. i 94/13.), te
temeljem članka 30. Statuta općine Suhopolje
(„Službeni glasnik broj 2/13.) Općinsko Vijeće
općine Suhopolje na svojoj 5. sjednici održanoj
20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu
Općine Suhopolje za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u
sportu koje Općina Suhopolje određuje da su od
interesa za Općinu Suhopolje, a u svezi
promicanja sportskih aktivnosti tijekom 2014.
godine.
Članak 2.

Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2014. godinu

U proračunu Općine Suhopolje za 2014.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
268.500,00 kuna, a utrošit će se za financiranje
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športskih udruga i održavanje sportskih terena
na području općine Suhopolje.
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
-opći prihodi i primici.
Članak 3.
Program javnih potreba u sportu donosi se za
svaku kalendarsku godinu te je sastavni je dio
proračuna Općine Suhopolje za 2014. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014.

Članak 2.
U proračunu Općine Suhopolje za 2014.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
68.000,00 kuna, a utrošit će se za :kalendar
kulturnih događanja, izvedbu predstava te
financiranje rada Kulturno umjetničke udruge
Suhopolje i Likovnog kluba Paleta .
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2014. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- opći prihodi i primici.
Članak 3.
Program javnih potreba u kulturi donosi se
za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
proračuna Općine Suhopolje za 2014. godinu
Članak 4.

KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-19
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-18
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Općine Suhopolje za 2014.
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi od interesa za Općinu Suhopolje u 2014.
godini, a u svezi promicanja kulturnih aktivnosti
i očuvanja kulturne baštine.

Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od prodaje zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake
(NN 45/09.) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5. sjednici
održanoj 20. prosinca 2013. godine, donosi
O D LU K U
o uvjetima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, a nalazi se na području Općine
Suhopolje za 2014. godinu
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Članak 1.
Članak 3.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake, a nalazi se na području
općine Suhopolje.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, donosi se za svaku kalendarsku godinu
te je sastavni dio Proračuna općine Suhopolje.

Članak 2.
Prikupljena sredstva od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake
u iznosu od 1.358.900,00 kuna utrošit će se za:
geodetsko katastarsku izmjeru zemljišta, poticaj
poljoprivrede, analizu zemljišta za pod.
višegodišnjih nasada, održavanje nerazvrstanih
cesta, poljskih puteva, uređenje parkirališta kod
groblja u Žubrici i prilazne ceste kod groblja u
Budanici, naknadu za korištenje gradskog
odlagališta, deratizaciju i dezinsekciju,
izgradnju nogostupa i otresišta, asfaltiranje ceste
u Gaćištu, provođenje natječaja za zemlju,
naknade pravnih i fizičkim osobama za
elementarne nepogode, povrat od jamčevine,
sanacija divljih odlagališta, uslugu zbrinjavanja
životinja, izradu projekata i troškovnika.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku“ općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2014.godine.

KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-21
Suhopolje, 20. prosinac 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

RAZVOJNI PROGRAMI OPĆINE SUHOPOLJE 2014. – 2016.
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KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-28
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o
proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
5. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

O D LU K U
o izvršavanju proračuna u 2014. godini
I UVOD
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka proračuna
općine Suhopolje za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja, upravljanje javnim dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava
i obveze korisnika proračunskih sredstava,
pojedine ovlasti Općinskog načelnika, te
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo nadležan za financije
u izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje
obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni
upravni odjel, obvezan je izvijestiti korisnike
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.
Članak 4.
Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, predložit će se Općinskom vijeću da
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.
Članak 5.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju
korisnicima koji su u njegovom Posebnom djelu
određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Iznos ukupnih izdataka prema ovom
proračunu ne smije biti veći od
iznosa
utvrđenog u proračunu.
Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Proračunski korisnik može sklapati Ugovore
o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanja
radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu
sa godišnjim planom nabave, zakonom ili
drugim propisom koji uređuje ovo područje.
Proračunski korisnik može preuzeti obveze
na teret proračuna samo za namjene do visine
utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa
prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za
financiranje rashoda poslovanja i rashoda za
nabavu nefinancijske imovine.

Članak 6.
Proračunski korisnik Općine Suhopolje je:
- Dječji vrtić Suhopolje.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za
financije, proračun i računovodstvo planira
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likvidnost Proračuna u skladu s novčanim
tijekom.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za
financije, proračun i računovodstvo izvršava
Proračun i o tome izvještava načelnika.
Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za
izvršavanje Proračuna te ga je dužan izvijestiti o
izvršenju u zakonskom roku.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika
odgovorna je za zakonito i pravilno izvršavanje
Proračuna.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je
načelnik.
U slučaju da se sredstva koriste suprotno
Proračunu i propisima, načelnik može obustaviti
odluku o izvršavanju dodijeljenih sredstava.

Članak 9.
Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina Općine Suhopolje i
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa
Zakonom, Statutom i posebnim propisima u
kom slučaju može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednostido najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do
1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
imovinom mora biti planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa Zakonom.

Članak 10.
Plaćanje predujma proračunski korisnik
može izvršiti samo iznimno i to na temelju
prethodne suglasnosti načelnika Općine.
Članak 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun
vračaju se uplatiteljima na teret tih sredstava.

Članak 12.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz
Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano,
proračunski korisnik mora odmah zahtijevati
povrat sredstava u proračun.

IV UPRAVLJANJE IMOVINOM I
DUGOVIMA
Članak 13.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna
upravlja načelnik i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja, a u skladu s
odredbama članka 9. stavak 1. Novčana sredstva
ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih
društava.
Članak 14.
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske
dugotrajne imovine i naknade šteta s osnova
osiguranja, mogu se koristiti isključivo za
održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Upravljanje nefinancijskom imovinom
podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i
davanje u zakup. Čelnik proračunskog korisnika
mora upravljati imovinom pažnjom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini sukladan
zakonima.
Članak 15.
"Općina Suhopolje može se dugoročno
zaduživati samo za investiciju koja se financira
iz njezinog proračuna, a koju potvrdi Općinsko
vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na
osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost
Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni
je prilog ugovora o zaduživanju.
Općina Suhopolje dužna je ugovore
sklopljene sukladno stavku 1. ovog članka
dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana
od dana sklapanja.
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Pravne osobe u većinskom vlasništu ili
suvlasništvu Općine Suhopolje, kao i ustanove
kojih je osnivač Općina Suhopolje ne mogu se
dugoročno zaduživati bez odluke Općinskog
vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.
Pravne osobe, odnosno ustanove iz
prethodnog stavka mogu se dugoročno
zaduživati samo za investiciju uz suglasnost
većinskog vlasnika, odnosno osnivača.
Općina Suhopolje dužna je izvijestiti
Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dane
suglasnosti i sklopljenom ugovoru o
zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka
3. ovog članka u roku od 8 dana od dana
sklapanja.
Općina Suhopolje može se kratkoročno
zadužiti najduže do 12 mjeseci za premošćivanje
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza."

Članak 15.a
"Općina Suhopolje može davati jamstva
pravnim osobama u suvlasništvu Općine
Suhopolje i ustanovama kojih je Općina osnivač
do visine utvrđene posebnim zakonom.
Za izdana jamstva Općina Suhopolje
zaračunava godišnje proviziju od 0,5% od
ukupne vrijednosti izdanog jamstva. Provizija se
obračunava za svaku godinu izdanog jamstva.
Prava i obveze između Općine Suhopolje kao
izdavatelja jamstva i korisnika kredita za čije je
osiguranje otplate kredita Općina izdala
jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.
Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o
kreditu, za koje je Općina Suhopolje dala
jamstvo, korištena proračunska sredstva,
načelnik pokreće postupak za naplatu regresnog
zahtjeva od glavnog dužnika umjesto kojeg je
plaćena obveza.
Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko
vijeće, a prije davanja jamstva potrebno je
ishoditi suglasnost ministra financija. Općina
Suhopolje dužna je obavijestiti Ministarstvo
financija o sklopljenim ugovorima o jamstvima
u roku od 8 dana od dana sklapanja.
Godišnja vrijednost novih financijskih
jamstava izdanih u 2014. godini može iznositi
do 1.200.000,00 kuna."

V KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA
Članak 16.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnik od
vlastite djelatnosti ostaju na računu korisnika te
se konsolidiraju i iskazuju u financijskim
izvješćima Općine Suhopolje.
Korisnik može preuzeti obveze i plaćati ih po
stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo do iznosa
naplaćenih vlastitih prihoda.
VI NADZOR
Članak 17.
Općina Suhopolje ima pravo nadzora nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnik je obvezan dati sve
potrebite podatke isprave i izvješća koja se od
njih zatraže.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva
bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunu,
poduzet će se mjere da se nadoknade tako
utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti
isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva
bila namjenski utrošena.

VII KAZNE
Članak 18.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj
pravna osoba, odgovorna osoba proračuna i
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako
naprave prekršaje temeljem čl. 124. do čl. 129.
Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj
87/08. i 136/12.)

VII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ova Odluka o izvršenju proračuna u 2014.
godini objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje, a stupa na snagu 1. siječnja
2014. godine.
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KLASA: 400-06/13-60/10
URBROJ: 2189/05-03/15-13-29
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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3. Izmjene Programa plana investicija za
Općinu Suhopolje u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove,
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2014.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove,
Predlagatelj: Načelnik

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i
članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 5. sjednici, održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je

5. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
SUHOPOLJE ZA 2014.GODINU

6. Donošenje Plana zaštite civilne zaštite
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik

Članak 1.
Programom rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje utvrđuju se osnovni zadaci i teme o
kojima će Općinsko vijeće raspravljati u 2014.
godini, a temeljem Ustava, Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih
zakona i podzakonskih propisa te Statuta Općine
Suhopolje.
Članak 2.
PRVO TROMJESEČJE
(siječanj – ožujak)
1. Godišnji obračun proračuna Općine
Suhopolje za 2013. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2014. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo,
Predlagatelj: Načelnik

7. Izvješće o radu načelnika
Nositelj izrade: Načelnik
Predlagatelj: Načelnik
DRUGO TROMJESEČJE
(travanj – lipanj)
1.

Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2014. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

2. Izmjene Programa plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2014.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
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4. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
5. Izvješće o komunalnom redu na području
Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
6. Donošenje Plana aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Općinu Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
7. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
TREĆE TROMJESEČJE
(srpanj – rujan)
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Suhopolje za 2014. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2.

Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2014. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Suhopolje
u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine
Suhopolje u 2014. godini
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Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Programa plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola na području Općine
Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
8. Donošenje Odluke o objavi postupka javne
nabave za održavanje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
9. Donošenje Odluke o objavi javne nabave za
opskrbu električnom energijom
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Izbora za
vijeća mjesnih odbora
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjelpročelnik
Predlagatelj: Načelnik

ČETVRTO TROMJESEČJE
(listopad – prosinac)
1. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2014. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
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2. Proračun Općine Suhopolje za 2015. godinu i
projekcija za 2015./2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije, proračun
i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik

Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
12. Donošenje Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik

4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik

13. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Suhopolje za
pedagošku 2013/2014 i Godišnji Plan i
Program rada za 2014./2015. godinu
Nositelj izrade: Ravnatelj Dječjeg vrtića
Suhopolje
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Suhopolje

5. Izmjene Programa plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2014. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik

14. Program rada Općinskog vijeća za 2015.
godinu
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj: Načelnik

6. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
7. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
8. Program plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
9. Informacija o komunalnom redu na području
Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
11. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Suhopolje u 2014.
godini

Članak 3.
Sva pitanja i teme iz djelokruga Općine
Suhopolje te donošenje odluka i drugih akata
koja se nisu mogla unaprijed predvidjeti, a
ukaže se potreba, bit će uvrštena na dnevni red
sjednica Općinskog vijeća u cilju njihovog
razmatranja, rješavanja, odnosno donošenja.
Članak 4.
Pored konkretno utvrđene problematike,
Općinsko vijeće će razmatrati i odlučivati o
drugim pitanjima kao što su:
• donošenje odluka i drugih akata sukladno
zakonima i propisima,
• izbori i imenovanja,
• davanje suglasnosti i mišljenja sukladno
zakonskim
propisima,
odlukama
i
odredbama statuta.
Članak 5.
Nositelji izrade materijala dužni su ih izraditi
sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, vodeći
računa o kvaliteti, točnosti i sadržajnosti
podataka, te ukazati na bitna pitanja i probleme
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u pojedinim područjima sa prijedlozima za
njihovo rješavanje.

zimskim uvjetima na području Općine
Suhopolje za period 2013./2014. – 2016./2017.
godine.

Članak 6.
Članak 2.
Za izvršenje ovog Programa brinu se
predsjednica Općinskog
vijeća Općine
Suhopolje i načelnik, te pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje, u okviru
svojih nadležnosti.

Ovlašćuje se načelnik Općine Suhopolje
Marijan Brlek da sa odabranim ponuditeljem
sklopi ugovor za period 2013./2014. –
2016./2017. godine.

Članak 7.

Članak 3.

Program rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2014.godinu objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 021-05/13-50/2
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013.

KLASA: 340-01/13-10/10
URBROJ: 2189/05-02/14-13-7
Suhopolje, 20. prosinac 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 26/03. - pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13), članka 14. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“
broj 3/12) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13.) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2013. godine, donijelo je

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NN 48/13 – pročišćeni tekst) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 5. sjednici, održanoj 20.
prosinca 2013. godine, donijelo je

O D LU K U
o odabiru ponude za održavanje
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na
području Općine Suhopolje za period
2013./2014. – 2016./2017. godine
Članak 1.
Donosi se Odluka o odabiru ponude ŠVARC
d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, M. Gupca
1, Suhopolje za održavanje nerazvrstanih cesta u

O D LU K U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine
Suhopolje za 2014. godinu
Članak 1.
Političkim strankama na području Općine
Suhopolje koje su zastupljene u Općinskom
vijeću Općine Suhopolje pripadaju sredstva
razmjerno broju zastupljenih članova pojedine
političke stranke, u iznosu od 2.000,00 kuna po
članu vijeća godišnje, i to kako slijede:
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• Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
(7 članova)
= 14.000,00 kuna
• Hrvatska seljačka stranka – HSS
(2 člana)
= 4.000,00 kuna
• Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
(4 člana)
= 8.000,00 kuna
• Hrvatska socijalno – liberalna stranka –
HSLS
(1 član)
= 2.000,00 kuna
• Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje – HDSSB
(1 član)
= 2.000,00 kuna
Sveukupno: 15 članova = 30.000,00 kuna"

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi II Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Suhopolje ("Službeni vjesnik" broj 3/05 i 7/07),
(u daljnjem tekstu: Plan).
Članak 2.
Pravna osnova za Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje je
Zakon o prostornom uređenje i gradnji (NN
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem
tekstu: Zakon).

Članak 2.

Članak 3.

Sredstva naznačena u članku 1. ove Odluke
doznačuju se na na žiroračun političke stranke,
tromjesečno u jednakim iznosima.

Razlog Izmjena i dopuna Plana je izmjena i
promjena namjene unutar građevinskih područja
naselja u Općini Suhopolje.
• proširenje granice građevinskog područja
naselja Pivnica na k.č. br. 76 86/3, 86/6, 87/1,
87/2, 87/3, 105/1, 105/3 k.o Pivnica
• promjena namjene na k.č. br. 76, 86/2, 86/3,
86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 87/1, 87/2, 87/3, 93/1,
93/2 93/3, 94, 100, 101/1, 105/1, 105/3 k.o
Pivnica u naselju Pivnica
• promjena namjene na k.č. br. 4674, 4675,
4676, 4677, 4678 k.o. Pčelić, u naselju
Pepelana
• izmjene i dopune članaka kojima se određuju
uvjeti za obnovljive izvore energije
• unošenje područja za smještaj samostojećeg
antenskog stupa u grafičkom dijelu, te
dopuna u tekstualnom dijelu koja se odnosi
na elektroničke komunikacije.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.

KLASA: 022-01/13-10/71
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 4.

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o
prostornom uređenje i gradnji (NN 76/07, 38/09,
55/11, 90/11 i 50/12) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 5. sjednici
održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi ciljanih II Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Područje obuhvata Plana je područje Općine
Suhopolje koje je utvrđeno Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj (NN 86/06). Površina
obuhvata Plana iznosi 166,55 km2. Obuhvat
izmjena i dopuna Plana, koje su predmet ove
Odluke, odnosi se na administrativna područja
naselja Pivnica i Pepelane.
Članak 5.
Na području obuhvata Izmjena i dopuna
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Plana, površine se koriste sukladno namjeni
predviđenoj planom.
Uslijed novih prostornih zahtjeva pojavila se
potreba za izmjenom prostorno planske
dokumentacije,
u
području
razvoja
poduzetništva i usklađenja građevinskih
područja naselja s potrebama stanovništva, u
svrhu ostvarenja stanovanja i bavljenja
poduzetništvom.
Kako bi se omogućilo korištenje obnovljivih
(alternativnih) izvora energije, potrebno je
definirati uvjete za smještaj, gradnju i korištenje
obnovljivih izvora energije.
Sukladno obvezi, koju je propisao Prostorni
plan Virovitičko-podravske županije, ovim
Izmjenama potrebno je utvrditi područja za
smještaj samostojećeg antenskog stupa,
sukladno navedenom Planu.
Promjene će biti izvršene na kartografskim
prikazima i u tekstualnom dijelu.
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta za izradu
Izmjena i dopuna Plana sadržani su u razlozima
za pokretanje ovih izmjena i dopuna.

Članak 7.
Za izradu Plana koristiti će se katastarski
planovi i odgovarajuća topografska podloga,
sukladno odredbama posebnih propisa koje će
osigurati nositelj izrade.
Ciljane Izmjene i dopune Plana izradit će se
na postojećoj topografskoj karti u MJ 1:25000,
te na katastarskim planovima u MJ 1:5000.

Članak 8.
Tijela i osobe određene posebnim propisima
u postupku izrade Izmjena i dopuna Plana su:
a) Virovitičko-podravska županija, Županijski
zavod za prostorno uređenje
b) Virovitičko-podravska županija, Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša
c) Općina Suhopolje, Jedinstveni upravni odjel
d) Konzervatorski odjel u Požegi
e) Hrvatske vode –VGI „Županijski kanal“

Temeljem članka 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, tijela i osobe iz prethodnog
članka pozvat će se da u roku 30 dana od
zaprimanja Odluke dostave zahtjeve (podatke,
planske smjernice) za izradu ciljanih Izmjena i
dopuna Plana.
Ukoliko
zahtjevi
(podatci,
planske
smjernice) nisu dostavljeni u navedenom roku,
smatrati će se da ih nema.

Članak 9.
Rok za izradu II. Izmjena i dopuna Plana je 8
mjeseci od dana potpisa ugovora o izradi.
Članak 10.
Temeljem odredbe članka 83. stavak 6.
Zakona, u postupku izrade Plana, koji je
predmet ove Odluke, neće se provoditi
prethodna rasprava.
Članak 11.
Do donošenja Izmjena i dopuna Plana u zoni
obuhvata je dozvoljeno izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje.
Članak 12.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana
osigurana su u proračunu Općine Suhopolje, a
ista će po izvođenju radova biti refundirana od
strane naručitelja.
Za nositelja izrade Plana i provedbu ove
Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Suhopolje.
Nositelj izrade dostaviti će po jedan
primjerak ove Odluke, tijelima i osobama
određenim posebnim propisima utvrđenim u
članku 8. ove Odluke. Uz Odluku, sukladno
članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji, uputiti će se i poziv za dostavu zahtjeva
(podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana.
Jedan primjerak ove Odluke dostavit će se
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj
inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.
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Članak 13.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

Za provedbu ove Odluke u zemljišnim
knjigama, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Suhopolje.

KLASA: 350-02/13-20/3
URBROJ: 2189/05-03/15-13-6
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 940-01/13-10/6
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Na temelju članka 30. stavak 1. al. 18. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Suhopolje
Članak 1.
Po provedenom Javnom pozivu i iskazanom
interesu od strane građana, izvršit će se prodaja
nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje
označenih kao:
• k.č. 2193, 2194 i 2195, sve upisane u k.o.
Pčelić.
Članak 2.
Vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke
utvrdit će se putem ovlaštenog sudskog
vještaka,nakon čega će se provesti i prodaja
istih.
Članak 3.
Po dobivenom mišljenju ovlaštenog sudskog
vještaka, sa kupcima nekretnina iz članka 1. ove
Odluke sklopit će se pismeni ugovor u roku od
30 dana.

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i
članka 21. stavak 2. Pravilnika o načinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalište (NN 117/07, 111/11
i 17/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je
O D LU K U
o zatvaranju „divljih“ odlagališta
Članak 1.
Temeljem Suglasnosti Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko –
podravske županije, KLASA: 351-01/13-01/17;
URBROJ: 2189/1-08/1-13-2 od 05. ožujka
2013. prestaje sa korištenjem divlje odlagalište
„Orešac“, smješteno na k.č.br. 506 i 426, k.o.
Orešac.
Članak 2.
Temeljem Suglasnosti Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
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poslove i zaštitu okoliša Virovitičko –
podravske županije, KLASA: 351-01/13-01/20;
URBROJ: 2189/1-08/1-13-4 od 30. travnja
2013. prestaje sa korištenjem divlje odlagalište
„Mandinac“ u Cabuni, smješteno na k.č.br.
1373, 1374, 1375 i 1376, sve u k.o. Cabuna.
Članak 3.
Temeljem Suglasnosti Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko –
podravske županije, KLASA: 351-01/13-01/24;
URBROJ: 2189/1-08/1-13-4 od 10. lipnja 2013.
prestaje sa korištenjem divlje odlagalište
„Zvonimirovo“, smješteno na k.č.br. 1353/3,
k.o. Gaćište.
Članak 4.
Zatvaranje odlagališta izvršeno je sukladno
Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagališta otpada, planu sanacije i uputama i uz
suglasnost Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
zaštitu okoliša Virovitičko – podravske
županije.
Članak 5.
Svako odlaganje otpada na odlagalište iz
članka 1., 2. i 3. ove Odluke, podliježe
sankcijama iz Odluke o komunalnom redu
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
7/11.)
Članak 6.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o
vodama (NN 153/05, 63/11, 130/11 i 56/13) i
članka 57. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 5. sjednici održanoj 20.
prosinca 2013. godine, donijelo je
O D LU K U
o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu
i naplati naknade za razvoj
Članak 1.
Mijenja se u cijelosti članak 7. Odluke o
obračunu i naplati naknade za razvoj ("Službeni
glasnik" broj 12/10 i 5/11) i glasi:
„Prihodi od naknade za razvoj koriste se za
financiranje gradnje komunalnih građevina,
sukladno planu gradnje komunalnih vodnih
građevina iz Zakona o vodama na
vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.
Plan gradnje donosi skupština,odnosno
upravno vijeće javnog isporučitelja vodne
usluge – Virkom d.o.o.,osim za vodne građevine
pod koncesijom, čije se gradnja i održavanje
provode sukladno ugovoru o koncesiji. "
Članak 2.
U članku 7. stavak 1. Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj ("Službeni glasnik"
broj 12/10 i 5/11) tekst iza riječi „građevina“
briše se.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.

KLASA: 351-01/13-10/21
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013. godine

KLASA: 325-01/13-10/53
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušiić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 30. stavak 1. al. 13. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2013.
godine, donijelo je

Z AK LJ U Č AK
o davanju suglasnosti za doregistraciju
djelatnosti Informativnom centru Virovitica
d.o.o.
Članak 1.
Daje se suglasnost Informativnom centru
Virovitica d.o.o. za doregistraciju slijedećih
djelatnosti:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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zastupanje inozemnih tvrtki
pružanje usluga informacijskog društva
posredovanje u prometu nekretnina
iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama ili nekretninama uzetim u
zakup (leasing)
turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude
izdavačke djelatnosti
izdavanje softvera
računalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima
obrada podataka, usluge poslužitelja i
djelatnosti povezane s njima; internetski
portali
➢ promidžba
(reklama,
propaganda,
plakatiranje)
istarživanje tržišta i ispitivanje javnog
mnijenja
tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
grafičke djelatnosti
dizajn, izrada i izdavaštvo audio – vizualnih
sadržaja
stolno izdavaštvo i grafički dizajn
tiskanje knjiga, brošura, časopisa, plakata,
etiketa, prospekata, kalendara, poslovnih
obrazaca i drugih komercijalnih publikacija
djelatnost nakladnika
djelatnost javnog informiranja
djelatnost organiziranja sajmova, izložba i
kongersa

• fotografske djelatnosti
• organiziranje koncerata, seminara, priredbi,
revija, izložaba, tribina
• kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
• djelatnost pružanja audio i audiovizualnih
medijskih usluga putem elektroničkih
komunikacijskih mreža
• djelatnost pružanja usluga elektroničkih
publikacija
putem
elektroničkih
komunikacijskih mreža
• djelatnost pružanja medijskih usluga
televizije i/ili radija
• djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
• proizvodnja, promet i javno prikazivanje
audiovizualnih djela
• računovodstveni poslovi
• posredovanje pri uspostavi međunarodne
suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja
• davanje stručne i druge potpore značajnim
poduzetničkim projektima
➢ identifikacija razvojnih prilika, projekata i
programa
• upravljanje postojećim i novim razvojnim
programima
• poticanje poslovne suradnje, tehnološkog
transfera i komercijalizacije rezultata
istarživanja
• tehnička
pomoć
glede
programa
međunarodne i međuregionalne suradnje
usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj
inovativnog poduzetništva
• umnožavanje snimljenih zapisa
• umnožavanja videozapisa
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/13-10/66
URBROJ: 2189/05-03/15-13-3
Suhopolje, 20. prosinac 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 I 94/13) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 5.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Dječjeg vrtića "Suhopolje", Suhopolje
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Statut
Dječjeg vrtića "Suhopolje", Suhopolje, kojeg je
Upravno vijeće utvrdilo na svojoj 8. sjednici
dana 30. listopada 2013. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a isti će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 021-05/13-50/1
URBROJ: 2189/05-03/15-13-3
Suhopolje, 20. prosinac 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe
i otklanjanje mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), u daljem
tekstu: Zakona, definirano je da predstavnička
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuje izvore i način financiranja te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Općina Suhopolje bila je dužna u okviru
svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i
Zakonima urediti, planirati, organizirati i
provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.
Ova Analiza uključuje sve poduzete
aktivnosti na području zaštite i spašavanja u
2013. godini.
1. PLANSKI DOKUMENTI

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na 5. sjednici, održanoj dana
20. prosinca 2013. godine, usvojilo je

AN ALI Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2013. godini

Temeljem odredbi od članaka 28. do 29.b.
Zakona, jedinica lokalne samouprave, Općina
Suhopolje, je donijela slijedeće akte u području
zaštite i spašavanja:
• Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara,
• Plan zaštite i spašavanja,
• Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija,
• Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija,
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• Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja,
• Odluka o određivanju snaga, pravnih osoba i
ostalih subjekata od interesa za zaštitu i
spašavanje,
• Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja,
• Odluka o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite,
• Operativni plan zaštite od požara vezane za
pripremu i provedbu protupožarne sezone,
• Odluka
o
imenovanju
zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje,
• Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju
kriminaliteta,
• Plan civilne zaštite.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
2.1. Stožer zaštite i spašavanja
Na temelju odredbe članka 9. Zakona, članka
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08
i 44/08) i članka 40. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 1. sjednici održanoj
18. lipnja 2013. godine donijelo je Odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje
(KLASA:
820-01/13-10/16;
URBROJ: 2189/05-09/24-13-2). Načelnik
Stožera zaštite i spašavanja Općine Suhopolje
po funkciji je, na temelju posebnih propisa,
zamjenik načelnika Općine Suhopolje. Stožer
zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se
za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području
Općine Suhopolje.
Načelnik Općine Suhopolje donio je Plan
pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja, a zapovijed za aktiviranje i
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja izdaje
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načelnik Općine Suhopolje. U odsutnosti ili
spriječenosti načelnika za izdavanje naloga za
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja načelnik
ovlašćuje zamjenika načelnika. Članovi Stožera
pozivaju se putem županijskog centra 112,
načelnika ili osobe koju je on ovlastio. U 2013.
godini nije bilo potrebe za izvanrednim
sazivanjem Stožera zaštite i spašavanja.
2.2. Procjena ugroženosti
Općina Suhopolje sukladno odredbama
Zakona i Metodologiji za izradu Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja,
navedene akte je povjerila ovlaštenoj tvrtci
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
usvojilo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje po kojoj
se postupalo u 2013. godini.
Na 44. sjednici Općinskog vijeća Općine
Suhopolje održanoj 18. ožujka 2013. godine
donesena je Odluka o prihvaćanju Plana zaštite
od požara i Plana civilne zaštite za područje
općine Suhopolje.
Nakon donošenja plana civilne zaštite
načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o
smotri civilne zaštite opće namjene Općine
Suhopolje koja je održana 28. lipnja 2013.
godine. Tim opće namjene čine 33 člana i to:
➢ zapovjedništvo tima:
1. zapovjednik tima: zapovijedanje i
koordinacija izvršenja zadaća tima;
2. zamjenik zapovjednika: koordinacija
izvršenja zadaća koje odredi
zapovjednik i zapovijedanje
zapovjedništvom u njegovoj odsutnosti;
3. bolničar: briga o unesrećenim osobama;
➢
tri skupine, od koji se svaka
sastoji od tri ekipe po devet
obveznika i zapovjednika
skupine.
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Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku
o imenovanju osoba na zapovjedne dužnosti u
postrojbi civilne zaštite kao i akt o imenovanju
povjerenika civilne zaštite.
Mobilizacija
civilne
zaštite
Općine
Suhopolje provodi se sukladno Planu
mobilizacije civilne zaštite Općine Suhopolje
koja je dio Plana civilne zaštite. Mobilizaciju
provodi DUZS PU Virovitica na zahtjev
zapovjednika Tima, a po nalogu načelnika
Općine Suhopolje. Mobilizacijsko mjesto je
Suhopolje, a odredište Hrvatski dom. Ukoliko se
mobilizacija ne može izvršiti putem telefona,
mobilizacija se vrši putem teklića. Načelnik
Općine Suhopolje svojom
je Odlukom
imenovao dva teklića iz redova službenika i
namještenika Općine Suhopolje.
Tijekom 2013. godine izvršen je inspekcijski
nadzor od strane inspektora DUZS PU
Virovitica, a uočeni nedostatci biti će otklonjeni.
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profesionalnih vatrogasnih postrojbi, djeluje
VZO Suhopolje u čijem su sastavu DVD
Suhopolje i DVD Borova. Unatoč znatnim
financijskim sredstvima, s obzirom na proračun
ista još nisu dovoljna da bi DVD Suhopolje i
DVD Borova bili opremljeni sukladno uvjetima
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne
novine“ broj 43/95) i Pravilnika o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
(„Narodne novine“ broj 91/02).
Tijekom 2013. godine izvršen je redovni
inspekcijski nadzor Inspektorata unutarnjih
poslova Virovitica i DUZS – Samostalne službe
za inspekcijske poslove.
2.4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti

2.3. Zaštita od požara
Općina Suhopolje ima Plan zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara
određeno je da su jedinice lokalne samouprave
jednom u pet godina obvezne uskladiti Procjenu
ugroženosti od požara s novonastalim stanjem, a
što je Općina Suhopolje povjerila ZAVODU ZA
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek,
a donesena je na 44. sjednici Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, dana 18. ožujka 2013.
godine.
Općina Suhopolje donijela je Plan aktivnosti
u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za
Općinu Suhopolje, i u suradnji sa subjektima
navedenim u Planu poduzela sve mjere zaštite
od požara. Tijekom sezone žetve organizirano je
stalno dežurstvo vatrogasaca, donesena je
Odluka o spaljivanju suhe trave i granja, dane su
obavijesti mještanima o povećanoj opasnosti od
nastanka i širenja požara, u kojima je navedeno
da u slučaju požara izvijeste zapovjednika
DVD-a, VZO-a, DUZS, Područni ured
Virovitica, tel. 112.
Na

području

Općine

Suhopolje

nema

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća na području općine
Suhopolje načelnica Općine Suhopolje donijela
je Odluku o određivanju Operativnih snaga,
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje (KLASA:
022-01/12-10/22; URBROJ: 2189/05-02/14-122) od 20. studenog 2012. godine.
Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
su:
➢ Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine
Suhopolje; Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
➢ Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske
županije, Ljekarnička jedinica
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Suhopolje; Kralja Zvonimira 2, 33410
Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.; Stjepana
Radića 8, 33410 Suhopolje
Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja su:
➢ pravne i fizičke osobe
1. „Flora“ Virovitica d.o.o.; Vukovarska 5,
33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra Preradovića 1,
33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju; Kralja
Tomislava 109, 31220 Višnjevac
4. Autoprijevoznici:
a) Kelečić Zlatko; Josipa Bana Jelačića 12,
33410 Suhopolje
b) Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1, 33410
Suhopolje
c) Vlado Česnik; Kralja Tomislava 81,
33410 Suhopolje
5. „ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
6. DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5, 33410
Suhopolje
7. Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje
➢ udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo
„Suhopolje“; Trg sv. Terezije 10,
33410 Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca,
33412 Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111,
33410 Suhopolje
7. NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja
Tomislava 26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica,
Trg sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje.
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Operativne snage sudionici su zaštite i
spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u
cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Pravne osobe i ostali subjekti nositelji
su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.
Navedenim operativnim snagama te pravnim
osobama i ostalim subjektima iz navedene
Odluke dostavljeni su izvodi, tj. isti su
obaviješteni da su Odlukom o određivanju
operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih
subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Suhopolje prepoznati kao snaga zaštite i
spašavanja Općine Suhopolje te koja je njihova
dužnost u slučaju katastrofa i velikih nesreća.
Općina Suhopolje ima sklopljen Ugovor o
obavljanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine
Suhopolje u zimskom periodu sa tvrtkom Švarc
d.o.o. iz Suhopolja, o čemu je izvješteno
Ministarstvo unutarnjih poslova, PP Virovitica.
Tijekom 2013. godine nije bilo potrebe za
informiranjem javnosti o nekim kriznim
situacijama, izuzev redovitih obavijesti
mještanima Općine Suhopolje o zabrani paljenja
korova u vrijeme pojačane opasnosti od
nastanka i širenja požara te obavijesti o
telefonskim brojevima na kojima se može
izvijestiti o nastanku požara.
3. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
U 2013. godini Općina Suhopolje je za
zaštitu i spašavanje izdvojila sredstva u iznosu
od 324.535,64 kuna.
Navedena sredstva su se koristila za
podizanje razine svojih materijalno – tehničkih,
organizacijskih i operativnih sposobnosti te
uređenje vatrogasnog spremišta i opreme.
Putem donacije DVD-u Suhopolje donirana
su slijedeća vozila:
• Navalno vozilo – Mercedes, (1986.)
• Putničko vozilo – kombi Fiat Ducato (2003.).
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ZAKLJUČAK
Razmatrajući Analizu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje
možemo zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Tijekom 2014. godine potrebno je nastaviti s
dopunom dokumenata vezanih uz sustav zaštite
i spašavanja te izvršiti popunu i raspored
pripadnika Civilne zaštite opće namjene te iste
podatke upisati u vojne iskaznice obveznika.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2013. godini
objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 820-01/13-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-13-2
Suhopolje, 20. prosinac 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na 5. sjednici, održanoj dana
20. prosinca 2013. godine, donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje u
2014. godini

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2013. godini, na području Općine
Suhopolje, a sukladno razmjeru opasnosti i
prijetnji te njihovim učincima i posljedicama
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća, s ciljem povećanja
stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog
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razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja donose se Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014.
godini.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članaka 28. do 29.b.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
97/07, 38/09 i 127/10) propisuje se obveza
izrade i donošenja planskih dokumenata zaštite i
spašavanja – Procjena ugroženosti od katastrofa
i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
donijelo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje
(KLASA:
820-01/11-10/04;
URBROJ:
2189/05-03/39-11-2), a na 36. sjednici održanoj
12. rujna 2012. godine, Odluku o prihvaćanju
Plana zaštite i spašavanja za područje Općine
Suhopolje
(KLASA:
820-1/12-10/17;
URBROJ: 2189/05-03/15-12-2).
Načelnica Općine Suhopolje donijela je
Odluku o određivanju Operativnih snaga,
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje (KLASA:
022-01/12-10/22; URBROJ: 2189/05-02/14-122), od 20. studenog 2012. godine i Odluku o
osnivanju i popuni civilne zaštite (KLASA: 02101/12-10/19; URBROJ: 2189/05-02/14-12-1),
od 21. studenog 2012. godine.
2. CIVILNA ZAŠTITA
Nakon donošenja Plana civilne zaštite
ustrojena je postrojba civilne zaštite opće
namjene u veličini jednog tima od 33 člana.
Popunu postrojbe civilne zaštite izvršena je
prema dostavljenom spisku DUZS, Područni
ured Virovitica i u suradnji s nadležnim
Područnim odjelom za poslove obrane. Nakon
dovršenja izrade, donošenja i ažuriranja svih
dokumenata u s vezi s organizacijom,
ustrojstvom i djelovanjem sustava zaštite i
spašavanja te ustrojem i popunom postrojbe
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civilne zaštite, a sukladno proračunskim
mogućnostima Općine Suhopolje potrebno je
izvršiti nabavku opreme za potrebe civilne
zaštite.
S obzirom da se pojedini članovi javljaju da
zbog prirode posla, odnosno sezonskog
zapošljavanja izvan područja Općine Suhopolje
nisu u mogućnosti biti članovi civilne zaštite
potrebno je tijekom 2014. godine izvršiti
zamjenu odnosno popunu članova civilne zaštite
koji su dostupni cijele godine. Popunu izvršiti u
suradnji sa DUZS PU VTC.
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b. Mjere evakuacije
Evakuacija je postupak pri kojem načelnik
Općine Suhopolje planirano i organizirano
provodi
premještanje
stanovništva
sa
ugroženoga područja na ne ugroženo ili manje
ugroženo područje na vrijeme duže od 48 sati.
Ako je među evakuiranim osobama strani
državljanin, obveza organizatora je da o tome
obavijesti DUZIS PU VTC. Evakuacija ovisi o
opsegu ugrožavanja, a provedba je obuhvaćena
planom civilne zaštite.
c. Mjere zbrinjavanja

Osobama koje su raspoređene u postrojbu
civilne zaštite potrebno je izdati iskaznicu
pripadnika civilne zaštite.
U Proračunu Općine Suhopolje u narednim
periodima shodno mogućnostima potrebno je
osigurati financijska sredstva za nabavu
materijalnih sredstava (lopate, krampovi) i
osobnih zaštitnih sredstava (reflektirajući
prsluci s oznakama pripadnosti, hlače, jakne,
rukavice, kabanice).
MJERE CIVILNE ZAŠTITE

Mjera zbrinjavanja je mjera osiguranja hitnog
smještaja i opsega stanovništva i životinja te
evakuirane
imovine.
Zbrinjavanje
podrazumijeva smještaj u prostor pod
nadzorom, a ovisno o karakteru i težini
posljedica može biti i duže vrijeme, dok u nekim
slučajevima i trajno. Zbrinjavanje evakuiranih
osoba može se organizirati u:
- zidanim objektima – školske i ostale športske
dvorane, domovi i sl.,
− šatorsko naselje,
− kamp kućicama, kontenjerima za stanovanje i
dr.

a. Mjere sklanjanja
1.
Sklanjanje je hitna mjera civilne zaštite koja
se provodi kod neposredne prijetnje ili nastanka
velike nesreće i katastrofe.
Sklanjanje se provodi u slučaju:
➢ bujičnih poplava ili proloma brana ili
retencija,
➢ ekstremnih vremenskih prilika,
➢ tehničko – tehnoloških ugrožavanja pri
ratnom djelovanju.
Sklanjanje se može provesti u namjenskim
skloništima, odnosno prikladnim čvrstim
građevinama. Izvršitelji sklanjanja su Stožer
zaštite i spašavanja, zapovjednik Tima Civilne
zaštite, Tim civilne zaštite opće namjene,
povjerenici civilne zaštite, DUZIS PU VTC,
Područni ured zaštite i spašavanja Virovitica ŽC
112, Dobrovoljna vatrogasna društva Suhopolje
i Borova, Crveni križ Virovitica, Flora Vtc,
Župni caritas Župe Suhopolje.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Nositelji provedbe mjera pri zbrinjavanju su:
načelnik Općine Suhopolje – nalaže i
koordinira provedbu zbrinjavanja,
Stožer zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje– raščlambom određuje potrebni
opseg zbrinjavanja,
zapovjednik Tima civilne zaštite – izvršava
koordinaciju provedbe mjera zbrinjavanja,
Tim civilne zaštite opće namjene – sudjeluje
u pripremi mobiliziranih kapaciteta za
prihvat evakuiranih osoba, imovine i
životinja te vrši prihvat, nadzor i osiguranje,
Prva pomoć Virovitičko – podravske
županije – medicinsko osiguranje,
Veterinarska stanica Virovitica, Ambulanta
Suhopolje – nadzor nad sanitarnom
ispravnošću namirnica životinjskog porijekla
koje se čuvaju i priređuju u zaposjednutim
kapacitetima,
Gradsko društvo Crvenog križa – sudjeluje u
opremanju prostora, evidencija, njega i
pružanju psihološke potpore,
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8. mobilizirane kuhinje – priprema hrane za
zbrinute osobe,
9. policija – policijski nadzor i osiguranje,
10. sanitarna inspekcija – sanitarni nadzor.
U proračunu za 2014. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu od 10.000,00
kuna.
3. VATROGASTVO
Na području Općine Suhopolje djeluje VZO
koga sačinjavaju dva Dobrovoljna vatrogasna
društva – DVD Suhopolje i DVD Borova.
Iako je temeljem Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Suhopolje u 2013. godini ocijenjeno da je stanje
u vatrogastvu zadovoljavajuće i nadalje treba u
skladu sa proračunskim mogućnostima Općine
Suhopolje, iz kojeg se uglavnom navedeni VZO
financira, nastojati da DVD-ovi budu
opremljeni potrebnom opremom za potrebe
zaštite i spašavanja.
Proračunom Općine Suhopolje za 2014.
godinu, za financiranje Vatrogasne zajednice
Općine Suhopolje, koja sredstva dodjeljuje
DVD-ovima planirana su financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, za
redovnu djelatnost 250.000,00 kuna i za
dovršenje vatrogasnog doma 50.000,00 kuna.
Kao i prijašnjih godina prije početka sezone
žetve potrebno je s VZO i DVD-ovima
dogovoriti organizaciju dežurstva s vatrogasnim
vozilima te uključiti sve tvrtke, OPG, PZ i druge
subjekte da poduzmu sve potrebne mjere zaštite
od požara.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Budući da na području Općine Suhopolje ne
postoje udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje
(planinari,
radio
amateri,
aeroklubovi, ronilački klubovi i dr.) potrebno je
izvidjeti financijske mogućnosti i u proračunu
planirati sredstva za sklapanje Sporazuma sa
Hrvatskom gorskom službom spašavanja.
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5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVNJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite.
Sukladno Odluci o određivanju operativnih
snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Suhopolje
(KLASA:
022-01/12-10/22;
URBROJ: 2189/05-02/14-12-2), od 20.
studenog 2012. godine, operativne snage koje će
sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje su:
• Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti:
a) Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
b) Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske
županije, Ljekarnička jedinica
Suhopolje; Kralja Zvonimira 2,
33410 Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.;
Stjepana Radića 8, 33410 Suhopolje
• Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja:
a) pravne i fizičke osobe
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1.

„Flora“ Virovitica d.o.o.; Vukovarska 5,
33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra Preradovića 1,
33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju; Kralja
Tomislava 109, 31220 Višnjevac
4. Autoprijevoznici:
•
Kelečić Zlatko; Josipa Bana
Jelačića 12, 33410 Suhopolje
•
Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1,
33410 Suhopolje
•
Vlado Česnik; Kralja Tomislava
81, 33410 Suhopolje
5. „ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
6. DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5,
33410 Suhopolje
7. Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje
b) udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo
„Suhopolje“; Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca, 33412
Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111, 33410
Suhopolje
7. NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja
Tomislava 26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica, Trg
sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje.
U okviru Virovitičko – podravske županije
kontinuirano će se razrađivati i usklađivati
Sustavi zaštite i spašavanja, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine

Suhopolje u 2014. godini objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 820-01/13-10/30
URBROJ: 2189/05-03/25-13-2
Suhopolje, 20. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 18. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 8/09) i članka 30.
Statuta Općine Suhopolje ("Službeni glasnik"
broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje
na svojoj 5. sjednici, održanoj 20. prosinca
2013. godine, donijelo je

O D LU K U
o darovanju nekretnine – poslovnog objekta
u Suhopolju (k.č. 1356/1, z.k. uložak 1152,
k.o. Suhopolje)
Članak 1.
Općina Suhopolje kao vlasnik prenosi, bez
naknade, u vlasništvo Hrvatskim šumama d.o.o.,
Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2, OIB:
69693144506, nekretninu označenu kao
z.k.č.br. 1356/1, A. Hebranga 1, dvorište sa
1904 m2, izgrađeno zemljište sa 42 m2, poslovna
zgrada sa 134 m2, pomoćna zgrada sa 36 m2 ili
sveukupne površine 2166 m2, upisane u zk.ul.br.
1152, k.o. Suhopolje, za potrebe osiguranja
poslovnog prostora šumarije Suhopolje.

Članak 2.
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, Lj. F.
Vukotinovića 2, OIB: 69693144506, darovanje
iz čl. 1. ove Odluke prihvaća u cijelosti sa
zahvalnošću.
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Članak 3.

Članak 9.

Ugovor o darovanju nekretnine iz čl. 1. ove
Odluke ispred Općine Suhopolje sklapa
načelnik.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

Članak 4.
Općina Suhopolje ovlašćuje Hrvatske šume
d.o.o., Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2, OIB:
69693144506, da, bez svakog daljnjeg pitanja i
odobrenja, može u zemljišnim knjigama i u
drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava
vlasništva na darovanoj nekretnini iz čl. 1. ove
Odluke, na ime i u vlasništvo Hrvatskih šuma
d.o.o.

KLASA: 321-01/13-10/4
URBROJ: 2189/05-03/15-13-4
Suhopolje, 20. prosinac 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 5.
Hrvatske šume d.o.o. slobodne su ući u
posjed darovane nekretnine na dan potpisivanja
Ugovora o darovanju, te da od dana potpisa
Ugovora o darovanju snose sve obveze u svezi
vlasništva, posjeda te korištenja darovane
nekretnine.

Na temelju članka 7. i 29. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (NN 111/07) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje ("Službeni glasnik" broj
2/13) načelnik Općine Suhopolje donosi

Članak 6.
Troškove u svezi provedbe Ugovora o
darovanju u zemljišnim knjigama, kao i ostale
troškove koji proizlaze iz Ugovora o darovanju
snose Hrvatske šume d.o.o.

ODLUKU
o imenovanju osoba na zapovjedne dužnosti
u tim civilne zaštite opće namjene
Općine Suhopolje
Članak 1.

Članak 7.
Vrijednost nekretnine opisane u čl. 1. ove
Odluke iznosi 723.225,13 kn, prema procjeni
stalnog sudskog vještaka građevinske struke
Bože Milivojevića, dipl.ing.građ., od 12.
prosinca 2013. godine.

Članak 8.
Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o prodaji nekretnine – poslovne
zgrade i zemljišta č.k.br. 1356/1 (KLASA: 94006/10-60/2; URBROJ: 2189/05-03/15-10-16, od
16. prosinca 2010. godine)

Za zapovjednika tima civilne zaštite opće
namjene Općine Suhopolje imenuje se DAVOR
VRBOS.
Članak 2.
Za zamjenika zapovjednika tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se DALIBOR JANDREČIĆ.
Članak 3.
Za bolničara tima civilne zaštite opće
namjene Općine Suhopolje imenuje se
TIHOMIR ALANDŽAK.
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Članak 4.

Članak 8.

Za zapovjednika 1. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se IVAN HORVAT.
Za vođu 1. ekipe, 1. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se TOMISLAV COLARIĆ.
Za vođu 2. ekipe, 1. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se STJEPAN MATAN.
Za vođu 3. ekipe, 1. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se DAMJAN BALAĆ.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 820-01/13-10/07
URBROJ: 2189/05-02/14-13-5
Suhopolje, 05. studeni 2013. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Članak 5.
Za zapovjednika 2. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se HRVOJE PERKOVIĆ.
Za vođu 1. ekipe, 2. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se DUŠKO GRUJIĆ.
Za vođu 2. ekipe, 2. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se NENAD PULJA.
Za vođu 3. ekipe, 2. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se GORAN ANTOLOVIĆ.
Članak 6.
Za zapovjednika 3. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se STJEPAN RAZUM.
Za vođu 1. ekipe, 3. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se VALENTINO PANIĆ.
Za vođu 2. ekipe, 3. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se DEJAN IVANOVIĆ.
Za vođu 3. ekipe, 3. skupine tima civilne
zaštite opće namjene Općine Suhopolje imenuje
se DANIJEL REŠČIĆ.
Članak 7.
Zadatak tima civilne zaštite opće namjene
Općine Suhopolje je zapovijedanje snagama i
sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području
Općine Suhopolje.

Na temelju članka 29. stavka 1., podstavak 5.
Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine"
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 21.
stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne
novine" broj 40/08 i 44/08) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje ("Službeni glasnik" broj
2/13) načelnik Općine Suhopolje donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite na području
Općine Suhopolje
Članak 1.
Imenuju se povjerenici i zamjenici
povjerenika civilne zaštite na području Općine
Suhopolje, i to kako slijedi:
MO BOROVA
za povjerenika: Dražen Čimin
za zamjenika povjerenika: Siniša Ognjanović
1. MO BUDANICA
1. za povjerenika: Miladin Amidžić
2. za zamjenika povjerenika:
Dragoslav Lalić
2. MO CABUNA
1. za povjerenika: Milenko Perković
2. za zamjenika povjerenika:
Zvonko Gorički
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3. MO GAĆIŠTE
1. za povjerenika: Josip Bošković
2. za zamjenika povjerenika:
Dragoslav Pavić
4. MO JUGOVO POLJE
1. za povjerenika: Pavao Pipić
2. za zamjenika povjerenika: Mile Ćusak
5. MO LEVINOVAC
1. za povjerenika: Duško Tomšić
2. za zamjenika povjerenika: Željko Balint
6. MO NAUDOVAC
1. za povjerenika: Miladin Popović
2. za zamjenika povjerenika:
Milenko Bosanac
7. MO OREŠAC
1. za povjerenika: Ivica Huzjak
2. za zamjenika povjerenika:
Zdravko Dubić

14. MO ZVONIMIROVO
1. za predsjednika: Tihomir Anđelković
2. za zamjenika predsjednika: Ivan Bumba
15. MO ŽUBRICA
1. za predsjednika: Tihomir Žiljak
2. za zamjenika predsjednika:
Stjepan Kladušić

Članak 2.
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne
zaštite na području Općine Suhopolje
mobiliziraju se po nalogu načelnika Općine
Suhopolje u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće čije posljedice
nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga
Općine Suhopolje, a sve sukladno Planu zaštite i
spašavanja za područje Općine Suhopolje i
Planu civilne zaštite Općine Suhopolje.

Članak 3.
8. MO PČELIĆ
1. za povjerenika: Ivica Vuković
2. za zamjenika povjerenika: Darko Takač
9. MO PEPELANA
1. za povjerenika: Dragan Hećimović
2. za zamjenika povjerenika:
Mirko Jakupec
10. MO PIVNICA
1. za povjerenika: Danica Farkaš
2. za zamjenika povjerenika: Milena Čorić
11. MO SUHOPOLJE
1. za povjerenika: Dragan Nemet
2. za zamjenika povjerenika: Đuro Ripli
12. MO TRAPINSKA
1. za predsjednika: Željko Majetić
2. za zamjenika predsjednika:
Mirjana Martinić
13. MO TRNAVA
1. za predsjednika: Ivan Kladušić
2. za zamjenika predsjednika:
Josip Kladušić

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 820-01/13-10/07
URBROJ: 2189/05-02/14-13-6
Suhopolje, 15. studeni 2013.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 28. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj
40/08 i 44/08) i članka 40. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13)
načelnik Općine Suhopolje donosi

ODLUKU
o imenovanju teklića Općine Suhopolje
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Članak 1.

Članak 2.

Imenuje se dva teklića Općine Suhopolje:
1. STJEPAN KIPŠIĆ – referent – komunalni
redar.
2. JOZO IBRIKS – domar.

Popis će obaviti Komisija u slijedećem
sastavu:
1. Stjepan Kipšić – predsjednik
2. Andrea Hasanec – član
3. Katica Validžić – član.

Članak 2.

Članak 3.

Teklići iz čl. 1. ove Odluke imenuju se iz
redova službenika i namještenika Općine
Suhopolje za potrebe pozivanja članova civilne
zaštite.

Popis će se obaviti u vremenu od 17. prosinca
2013. do 14. siječnja 2014.

Članak 4.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.

Svi poslovi moraju biti dovršeni i zapisnik o
rezultatima obavljenog popisa dostavljeni
načelniku Općine Suhopolje do 20. siječnja
2014.
Članak 5.

KLASA: 820-01/13-10/07
URBROJ: 2189/05-02/14-13-8
Suhopolje, 15. studeni 2013.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će biti objavljenu u
"Službenom glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/13-10/73
URBROJ: 2189/05-02/14-13-1
Suhopolje, 17. prosinac 2013.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13)
načelnik Općine Suhopolje dana 17. prosinca
2013. godine, donosi

ODLUKU
o popisu i osnivanju Komisije za popis
Članak 1.
Sa stanjem na dan 31. prosinac 2013. godine
treba obaviti popis sredstva i izvora sredstava:
dugotrajne materijalne imovine
potraživanja i obveza
novčanih sredstava.

Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Bešen Anne-Marie
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica
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