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Članak 4.

Plan Razvojnih programa nalazi se u prilogu i
čini sastavni dio Proračuna Općine Suhopolje za
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
godinu
Članak 5.
I izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2017. godinu stupaju na snagu prvi
dan od dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Suhopolje.
KLASA: 400-01/17-01/2
UR.BROJ: 2189/05-03/15-17-3
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Tekst Strategije nalazi se u prilogu ove
Odluke i čini njezin sastavni dio.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u ,,Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA:350-02/15-02/1
URBROJ:2189/05-03/15-17-67
Suhopolje, 20. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

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

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ 2/13), Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34. sjednici
održanoj dana 20. ožujka 2017donijelo
O D LU K U
O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA
PROGRAMA OPĆINE SUHOPOLJE ZA
RAZDOBLJE DO 2020. GODINE
I
Usvaja se Strategija razvoja programa
Općine Suhopolje za razdoblje do 2020. godine
(u daljnjem tekstu Strategija).
II
Strategija se sastoji od sljedećeg sadržaja:
uvoda, sažetka, analize stanja, SWOT analize,
misije i strateški ciljevi, prioriteta i mjere,
usklađenost Strategije Općine Suhopolje s
dokumentima više razine, institucionalni okvir
provedbe Strategije, provedbe i praćenje
provedbe Strategije i komunikacijske Strategije.

Na temelju članka 109., 110. i 111. Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13), članka 30.
Statuta Općine Suhopolje ("Službeni glasnik"
Općine Suhopolje broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 34. sjednici
održanoj dana 20. ožujka 2017., donijelo je
O D LU K U
O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE SUHOPOLJE
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se III. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Suhopolje (u daljnjem
tekstu PPUO) u granicama obuhvata određenim
planom šireg područja i kartografskim
prikazima ovog PPUO veličine 166,55 km2.
Članak 2.
Izmjene i dopune PPUO sadržane su u jednoj
knjizi, koju je izradio stručni izrađivač VTCPROJEKT d.o.o. VIROVITICA.
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Članak 3.

Izmjene i dopune PPUO sadrže:
TEKSTUALNI DIO
GRAFIČKI DIO
Kartografski prikazi u mjerilu 1:25 0000
 karta broj 1 – Korištenje i namjena površina
 karta broj 2 – Infrastrukturni sustavi
 karta broj 3 – Uvjeti za korištenje, uređenje i
zaštitu prostora
Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000
Kartografski prikazi
4. Građevinska
područja naselja
4.1.a. Građevinsko područje naselja Suhopolje
– istok
4.1.b. Građevinsko područje naselja Suhopolje
– zapad
4.2.
Građevinsko područje naselja Borova
4.4.
Građevinsko područje naselja Cabuna
4.9.
Građevinsko područje naselja
Levinovac
4.10. Građevinsko područje naselja Mala
Trapinska
4.11. Građevinsko područje naselja Naudovac
4.12. Građevinsko područje naselja Orešac
4.13. Građevinsko područje naselja Pčelić
4.14. Građevinsko područje naselja Pepelana
4.18. Građevinsko područje naselja Trnava
Cabunska
4.19. Građevinsko područje naselja Velika
Trapinska
4.20. Građevinsko područje naselja
Zvonimirovo
4.21. Građevinsko područje naselja
Žiroslavlje
II Odredbe za provođenje

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 3. stavku 1. iza podstavka 1, dodaje
se podstavak 2. i glasi:
“- površine izdvojenih građevinskih
područja”
a dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju
podstavci 3. i 4.

Članak 5.
Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Površine koje su određene kao građevinska
područja obuhvaćaju prostor izgrađenih i
uređenih dijelova naselja, neizgrađenih dijelova
područja tog naselja planiranih za njegov razvoj
i proširenje u funkciji stanovanja i svih drugih
spojivih funkcija sukladnih važnosti i značenju
naselja kao što su uprava, zdravstvo, prosvjeta,
kultura, šport, trgovina, ugostiteljstvo, usluge,
radne zone, gospodarske zone u funkciji
poljoprivrede, servisi i slično, neuređenih
dijelova građevinskog područja na kojima nije
izgrađena planirana osnovna infrastruktura i
izdvojenih dijelova građevinskog područja
nastalih djelovanjem tradicijskih, prostornih i
funkcionalnih utjecaja.”.
Članak 6.
Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Građevinsko područje naselja razgraničeno
je na izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni dio.”
U stavku 2. točci 1.2.3. iza riječi
“uključujući” dodaju se riječi “benzinske stanice
i ugostiteljske djelatnosti, obrta i uslužnih
djelatnosti, te”, a dosadašnja riječ “te” mijenja
se riječju “i”.
U stavku 2. u naslovu točke 1.2.4. riječi
“vikend naselja” mijenjaju se riječima
“povremenog stanovanja”.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Iznimno od stavka 3. ovog članka,
građevinsko područje obuhvaćaju i površine
ispod građevine te pripadajuće površine
zemljišta oko građevine nužnog za redovitu
uporabu građevine za koje je ishođeno rješenje o
izvedenom stanju, a za koje će se veličina i oblik
građevinske čestice utvrditi pravomoćnim
rješenjem
o
utvrđivanju
građevinskog
zemljišta.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 7.
Dosadašnji članak 5a. postaje članak 6.
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Članak 8.

Članak 16.

Dosadašnji članak 6. postaje članak 7.
U stavku 2. podstavak 4. briše se.
U stavku 2. dosadašnji podstavak 5. postaje
podstavak 4.
U stavku 2 dosadašnji podstavak 6. postaje
podstavak 5., a riječi “dijelova prirode”
mijenjaju se riječima “prirodnih vrijednosti”.
U stavku 2. dosadašnji podstavci 7., 8. i 9.
postaju podstavci 6., 7. i 8.
U stavku 2. dosadašnji postavak 10. briše se.
U stavku 2. dosadašnji podstavci 11. i 12.
postaju podstavci 9. i 10.

Članak 12. mijenja se i glasi:
“Inundacijsko područje je prostor primjene
posebnih propisa, a za potrebe upravljanja
rizicima od štetnog djelovanja voda, na
vodotocima i drugim površinskim vodama,
utvrđuje se i koristi sukladno odredbama
Zakona o vodama.
Vanjsku granicu uređenog i neuređenog
inundacijskog područja utvrđuje Ministarstvo
na prijedlog Hrvatskih voda.
Granice inundacijskog područja ucrtavaju se
u katastarske planove i planove prostornog
uređenja, sukladno Zakonu o vodama.
Vodni prostor podijeljen je na vodotoke,
kanale, ribnjake, akumulacije i retencije.
Podjela vodotoka od I. do IV. reda prikazana je
na karti 2. Infrastrukturni sustavi.

Članak 9.
Dosadašnji članak 7. postaje članak 8.
Članak 10.
Dosadašnji članak 8. postaje članak 9.
Članak 11.
U nazivu poglavlja 1.3.2. riječi “za šume
isključivo osnovne namjene” mijenjaju se
riječju “šuma”.
Članak 12.
Dosadašnji članak 9. postaje članak 10.
Članak 13.
Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.
Članak 14.
Poglavlje 1.3.4. briše se, odnosno i članak 11.
briše se.

Kategorizacija voda prikazana je na
kartografskom prikazu 3. Uvjeti za korištenje i
zaštitu prostora. Kategorizacija voda će se
odrediti u Županijskom planu za zaštitu voda.
Namjena vodnog prostora je određena i ne
može se mijenjati u prostornim planovima užeg
područja.
Za precizno utvrđivanje prostornog položaja,
oblika i granica brdskih akumulacija i retencija
nužna su dodatna istraživanja s posebnim
naglaskom na zaštitu od bujica i poplava te na
navodnjavanje, u skladu sa zakonskim
propisima.
Mogući načini korištenja voda utvrđeni su
Zakonom o vodama. Prostornim planom
županije dozvoljava se mogućnost korištenja i u
rekreacijske te slične svrhe, kao i za
navodnjavanje, ako je to spojivo s osnovnim
načinima
korištenja,
te
ukoliko
se
dokumentacijom dokaže da to korištenje neće
utjecati na osnovno korištenje.”

Članak 15.
Članak 17.
Dosadašnje poglavlje 1.3.5. postaje poglavlje
1.3.4.
U nazivu poglavlja 1.3.4. riječi “Inundacijski
pojasi” mijenjaju se riječima “Inundacijsko
područje”.

Dosadašnje poglavlje 1.3.6. postaje poglavlje
1.3.5.
U nazivu poglavlja 1.3.5. riječi “dijelova
prirode” mijenjaju se riječima “prirodnih
vrijednosti”.
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Članak 18.

Članak 26.

Dosadašnje poglavlje 1.3.7. postaje poglavlje
1.3.6.

Dosadašnji članak 20. postaje članak 19.
U stavku 1. riječi "(u daljnjem tekstu PPŽ)"
brišu se.

Članak 19.
Članak 27.
Dosadašnje poglavlje 1.3.8. postaje poglavlje
1.3.7.
Članak 20.
U članku 15. u stavku 1. dodaje se rečenica
“Proširivati se mogu prema uvjetima iz Zakona
o grobljima i uz izmjenu ovog Plana.”
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
“Površine za groblja mogu biti smještena i
unutar građevinskog područja naselja.”
Članak 21.
Dosadašnje poglavlje 1.3.9. postaje poglavlje
1.3.8.

Dosadašnji članak 21. postaje članak 20.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Građevine od važnosti za Županiju utvrđene
su poglavljem 2. Uvjeti određivanja prostora
građevina od važnosti za Državu i Županiju
Prostornog
plana
Virovitičko-podravske
županije, a to su prometne, energetske i vodne
građevine, građevine za postupanje s otpadom
športsko-rekreacijske, turističke i ugostiteljske
građevine, te građevine za eksploataciju
mineralnih i energetskih sirovina, te građevine
za potrebe obrane.
Članak 28.
Dosadašnji članak 22. postaje članak 21.

Članak 22.
Članak 29.
Dosadašnje poglavlje 1.3.10. briše se,
odnosno i članak 17. briše se.

Dosadašnji članak 18. postaje članak 17.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
“Razmještaj i veličina površina te granice i
nazivi zona iz ovog članka detaljno su prikazani
u kartografskom prikazu br. 4. Građevinska
područja naselja, za svako naselje posebno.”

Dosadašnji članak 23. postaje članak 22.
U stavku 1. brojevi “152-168” mijenjaju se
brojevima “140-154”.
U stavku 2. brojevi “169-179” mijenjaju se
brojevima “155-168”.
U stavku 3. brojevi “180-192” mijenjaju se
brojevima “169-180”.
U stavku 4. brojevi “139-142” mijenjaju se
brojevima “127-130”.
Stavak 7. mijenja se i glasi:
"Uvjeti za uređenje prostora ugostiteljskoturističke namjene obrađeni su čl. 33 ovih
Odredbi."
U stavku 8. brojevi “107-111” mijenjaju se
brojevima “92-98”.

Članak 25.

Članak 30.

Članak 23.
Dosadašnje poglavlje
poglavlje 1.3.9.

1.3.11.

postaje

Članak 24.

Dosadašnji članak 19. postaje članak 18.
U stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se
podstavak 6. i glasi:
" - površine za obnovljive izvore energije".
U stavku 1. dosadašnji podstavci 6., 7., 8. i 9.
postaju podstavci 7., 8., 9. i 10.

Dosadašnji članak 24. postaje članak 23.
Članak 31.
Dosadašnji članak 25. postaje članak 24. i
glasi:
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"Izgrađenim dijelom građevinskog područja
smatraju se sve izgrađene i uređene građevne
čestice i druge površine privedene različitoj
namjeni."
Članak 32.
Dosadašnji članak 26. postaje članak 25.

slično) do visine 0,6 m iznad razine uređenog
terena.
Iznimno, za javne i društvene sadržaje (škole,
vrtići, društveni domovi, vjerski sadržaji i sl.),
izgrađenost parcele može biti i manja od
propisane u tablici iz staka 1. ovog članka.
Površina pomoćne građevine uračunava se u
površinu izgrađenosti građevne čestice.

Članak 33.
Dosadašnji članak 27. postaje članak 26.

Članak 34.
Dosadašnji članak 27. stavak 3. postaje
članak 27. stavak 1.
Članak 35.
U članku 28. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
i glasi:
"Zgradom se smatra svaki objekt za čiju je
izgradnju potrebna građevna dozvola ili drugo
odobrenje za gradnju.".
Članak 36.
U članku 30. stavku 1. riječi "plana"
mijenjaju se riječima "ovog Plana".
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8., 9., 10.
i 11. te glase:
"Koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(kig) izračunava se kao odnos izgrađene
površine zemljišta pod građevinom i ukupne
površine građevne čestice. Zemljište pod
građevinom je vertikalna projekcija svih
zatvorenih dijelova građevine na građevnu
česticu, uključujući i terase u prizemlju
građevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaže i ako nisu u razini okolnog
terena.
U postotak izgrađenosti građevinske čestice
ne uračunavaju se istaci krovišta i balkona, niti
elementi uređenja okoliša (terase, stepeništa i

Iznimno, za postojeće višestambene
građevine, te za TS 10(20)/0,4 kV instalirane
snage do 2x1000 kVA ukupna izgrađenost
građevne čestice može biti istovjetna s
površinom građevne čestice.
U postupku donošenja rješenja o utvrđivanju
građevne čestice za koju je doneseno rješenje o
izvedenom stanju, oblik i veličina građevne
čestice odredit će se u skladu s odredbama ovog
članka, a ukoliko to nije moguće dozvoljeno je
oblik i veličinu građevne čestice odrediti u
skladu s pravilima struke."
Članak 37.
Članak 31. stavak 2. briše se.
Članak 38.
U članku 32. stavak 1. riječi "zone vikend
naselja" mijenjaju se riječima "izdvojeni
dijelovi građevinskog područja naselja s
namjenom povremenog stanovanja".
U stavku 2. riječ "(«vikendice»)" briše se.
U stavku 3. riječi "zoni vikend naselja"
mijenjaju se riječima "izdvojenim dijelovima
građevinskog
područja
s
namjenom
povremenog stanovanja".
Članak 39.
Iza članka 32. dodaje se članak 33. i glasi:
"Prostornim planom Virovitičko-podravske
županije planirano je izdvojeno građevinsko
područja ugostiteljsko-turističke namjene kao
ugostiteljsko-turistička zona i to:
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U zonama koje imaju oznaku „T“ mogu se organizirati Zakonom utvrđeni sadržaji
ugostiteljsko-turističke namjene odnosno T2-turističko naselje, područja vezana uz
seoski turizam i/ili gospodarsku djelatnost vinarstva, podrumarstva, vinogradarstva,
voćarstva, ribarstva i sl.
Pristup na građevinsku česticu određen je čl. 29. ovih Odredbi.
Veličina, oblik i izgrađenost građevinskih čestica za gradnju građevina ugostiteljskoturističke namjene unutar izdvojenog građevinskog područja moraju biti takvi da
omogućuju njeno korištenje i gradnju u skladu sa odredbama za provođenje Plana.
Minimalne veličine građevinskih čestica za izgradnju određuju se za:

Iznimno, kod zamjene postojeće građevine novom, odnosno u slučaju interpolacije u
izgrađenim dijelovima zone, nova se građevina može graditi na postojećoj građevinskoj
čestici manje veličine (površine, širine i dubine) od propisane stavkom 3. ovog članka,
pod uvjetom da je veličina te građevine i njena lokacija u skladu s ostalim odredbama.
Građevine namijenjene za ugostiteljsko-turistički sadržaj u svom sastavu moraju
imati:
 prostore namijenjene za osnovnu djelatnost pružanja ugostiteljsko-turističkih usluga,
ovisno o tipu djelatnosti
 prostore za smještaj korisnika usluga
Građevine namijenjene za ugostiteljsko turistički sadržaj u svom sastavu mogu imati:
 građevine zdravstvene namjene u funkciji osnovne namjene
 pomoćne zgrade u funkciji osnovne namjene (garaže, spremišta, spremišta
poljoprivrednih proizvoda i strojeva, zgrade za smještaj životinja, kotlovnice,
nadstrešnice i sl.)
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 prostore namijenjen za rekreaciju korisnika
usluga vezanu uz osnovnu djelatnost
pružanja usluga, ovisno o tipu djelatnosti
(bazene, trim staze i sl.)
Ove prostore mogu koristiti i građani koji
nisu korisnici usluga kompleksa.
Građevine u sklopu kompleksa mogu se
graditi u nekoliko funkcionalnih cjelina koje ne
moraju biti fizički povezane.
Građevine namijenjene za ugostiteljskoturistički sadržaj ne mogu se graditi:
⁃ u I i II zoni vodocrpilišta
⁃ na poljoprivrednom tlu I i II razreda
⁃ na prostoru prirodnih inundacijskih područja
odnosno 20m od nožice nasipa
Uvjeti za oblikovanje građevina su:
⁃ građevine su mogu graditi maksimalno kao
jednokatne građevine s mogućnošću gradnje
podruma ili suterena i potkrovlja
(Po/S+P+1+Pt)
⁃ najveće dopuštene visine građevina, mjereno
od kote konačno zaravnatog terena do visine
vijenca 8,80 m.
Granice obuhvata izdvojenog građevinskog
područja iz stavka 1. ovog članka odredit će se
izmjenama i dopunama ovog Plana.".
Članak 40.
Dosadašnji članak 33. postaje članak 34.
U stavku 2. riječ "brutto" briše se.
U stavku 3. riječ "brutto" briše se.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. te glase:
"U postupku mogućeg objedinjavanja
građevinskih čestica objedinjava se i površina za
gradnju građevine, tako da se zadržavaju samo
propisane udaljenosti prema susjednim
građevinskim česticama.
Dužina pojedinog pročelja na tako
objedinjenoj građevinskoj čestici ne smije biti
veća od 50,0 m.".
Članak 41.
Dosadašnji članak 34. briše se.

Članak 42.
U članku 35. iza stavka 2. dodaje se stavak 3.
i glasi:
"Iznimno, izgrađenost kod ovih građevina
može biti i veća ukoliko se građevine koje
prelaze taj postotak grade u nivou tla (igrališta i
drugi sportski tereni na otvorenom i sl.).".
Članak 43.
U članku 36. iza stavka 1. dodaju se stavci 2.,
3., 4. i 5. te glase:
"U izdvojenim dijelovima građevinskog
područja naselja s namjenom povremenog
stanovanja predviđena je gradnja novih
građevina te obnova, rekonstrukcija i dogradnja
postojećih građevina, a namijenjene su za
povremeno stanovanje.
U izdvojenom građevinskom području
gospodarske namjene utvrđenom ovim planom
dozvoljena je izgradnja reciklažnog dvorišta i
građevina sukladno namjeni te zone u funkciji
osnovne građevine.
Zgradom se smatra zatvorena i/ili natkrivena
građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno
smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se
ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava
infrastrukturne
građevine
(trafostanice,
pothodnici, mostovi i sl. građevine).
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevina i gašenja požara na građevini i
otvorenom prostoru, građevine moraju imati
vatrogasni prilaz određen prema posebnom
propisu.".
Dosadašnji članak 2. briše se.
Članak 44.
Članak 38. mijenja se i glasi:
"Broj etaža za pojedine građevine određen je
oznakama Po/S+P+K(1)+Pk(T) gdje je:
Po = podrum
S = suteren
Po/S = podrum i/ili suteren
P = prizemlje
K(1) = kat (broj etaža iznad prizemlja)
Pk = potkrovlje
T = tavan".
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Članak 45.
Članak 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Stambene građevine niske stambene izgradnje tipa slobodnostojećih, dvojnih,
poluugrađenih i građevina u nizu mogu se graditi kao Po/S+P+K1+Pk.".
U stavku 2. riječi "Po+P+K" mijenjaju se riječima "Po/S+P+K1+Pk".
Članak 46.
U članku 40. stvaku 1. riječi "Po+P+2+K" mijenjaju se riječima "Po/S+P+K2+Pk.
Podrum može sadržavati više etaža.".
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
"Građevine ugostiteljsko-turističke namjene unutar izdvojenog građevinskog
područja mogu se graditi kao Po/S+P+K1+Pk.".
Članak 47.
U članku 43. stavku 1. iza riječi "Po" dodaju se riječi "/S".
U stavku 1. točki 1. alineji 1. iza riječi "spremišta" dodaju se riječi ", pušnice".
U stavku 1. točki 2. alineji 1. iza riječi "proizvoda" dodaju se riječi ", sušare, silosi".
Članak 48.
U članku 44. stavku. 3. tablice se mijenjaju tablicom koja glasi:
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U stavku 3. iza tablice dodaju se riječi:
“Za druge životinjske vrste ( npr. krznaši i sl.)
minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se
Programom o namjeravanim ulaganjima.”.

koje mora biti od negorivog materijala najmanje
na dužinu konzole.".

Članak 49.

U članku 59. stavku 2. riječi “2 sata”
mijenjaju se riječima “90 minuta”.

U članku 45. stavku 1. iza riječi "Po" dodaju
se riječi "/S".
Članak 50.
U članku 50. stavku 2. riječi "Po+P+2+K"
mijenjaju se riječima "Po/S+P+K2+Pk".
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:
"Iznimno, kod već izgrađenih građevina
javne namjene i pratećih građevina prilikom
rekonstukcije ili dogradnje dozvoljavaju se i
manje udaljenosti od onih određenih alinejom 4
ovog članka, ovisno o lokalnim uvjetima.".

Članak 54.

Članak 55.
U članku 60. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.
i glasi:
“Zid prema susjednoj građevinskoj čestici
mora se izvesti kao požarni, vatrootpornosti od
najmanje 90 minuta uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj građevinskoj čestici.”.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 56.

Članak 51.

U članku 61. stavku 1. riječi “Po+P+K”
mijenjaju se riječima “Po/S+P+Pk”.

U članku 54. stavku 2. iza alineje 3. dodaje se
alineja 4. i glasi:
"- za gospodarske građevine ugostiteljskoturističke namjene
3,0 m".
U članku 54. stavku 2. dosadašnje alineje 4.,
5. i 6. postaju alineje 5., 6. i 7.

U stavku 2. alineji 1. dodaju se riječi “.
Iznimno, kod rekonstrukcije ili interpolacije
između postojećih građevina, dozvoljena je
gradnja u pravcu postojećih građevina, s tim da
ne smije imati istak koji prelazi na susjednu
među.”.

Članak 52.

Članak 57.

U članku 57. stavku 1. dodaju se riječi "Kod
rekonstrukcije
ili
interpolacije
između
postojećih građevina, dozvoljena je gradnja u
pravcu postojećih građevina, s tim da ne smije
imati istak koji prelazi na susjednu među.".

U članku 63. stavku 2. riječ “onečišćenja”
mijenja se riječju “zagađenja”.

Članak 53.
U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Zid između dvije građevine mora se izvesti
kao požarni, vatrootpornosti od najmanje 90
minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na krov
vatrootpornosti 90 minuta) nadvisuje krov
građevine najmanje 0,5 m ili završava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta

Članak 58.
U članku 66. stavku 1. dodaju se riječi
“Izuzetno, može biti manja od 3,0 m, ali ne
manje od 1,0 m, ukoliko na susjednoj
građevinskoj čestici ne postoji građevina ili ako
je građevina na susjednoj čestici udaljena
minimalno 3,00 m.”
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
“Izuzetno, kod već izgrađenih objekata,
udaljenost od susjedne međe može biti i manja,
ako se dokaže da su poduzete mjere zaštite od
požara.“.
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Članak 59.

U članku 67. stavku 1. iza riječi “određuje se”
dodaju se riječi “(uključujući potkrovlje)”.
U stavku 1. točci c) alineji 3. brojka “6,0”
mijenjaju se brojkom “3,0”.
U stavku 1. točci d) briše se znak alineje 1., a
ispred riječi “širina” dodaju se riječi “pri čemu
je”.
Članak 60.
U članku 68. stavku 1. iza riječi “izgrađenim
građevinskim česticama” dodaju se riječi “i
neizgrađenim građevinskim česticama u
izgrađenom dijelu građevinskog područja”.
Članak 61.
U članku 70. stavku 1. brojka “4,0” mijenja
se brojkom “1,0”.
Članak 62.
U članku 72. stavku 1. iza riječi “podruma i”
dodaju se riječi “/ili suterena i”.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Najveće dozvoljene visine građevine,
mjereno od konačno zaravnatog i uređenog
terena uz pročelje građevine na njegovom
najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja su:
⁃ za prizemne građevine
– 5,80 m
⁃ za jednokatne građevine
– 8,80 m
⁃ za dvokatne građevine – 11,80 m.”.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
“Ukupna visina građevine mjereno od
konačno zaravnatog i uređenog terena uz
pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu
do najviše točke krova (sljemena) određena je
nagibom krovišta ovisno o najvećoj dozvoljenoj
visini građevine iz prethodnog stavka ovog
članka.”.
Članak 63.
Članak 73. mijenja se i glasi:
“Potkrovljem se smatra dio građevine čiji se
prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova.

Visina nadozida je najviše 120 cm mjereno u
ravnini pročelja građevine odnosno nagibom od
45o mjereno u visini nadozida ukoliko je
nadozid uvučen u odnosu na ravninu pročelja.
Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi
pojedini elementi, kao dimnjaci, požarni zidovi i
slično.
Prozori potkrovlja, u pravilu treba izvesti u
kosini krova ili na zabatnom zidu., izuzetno kao
krovne kućice s tim da u tom slučaju dužina
vijenca mora biti minimalno trećina ukupne
dužine pročelja, a razmak između krovnih
kućica veći ili jednak dužini krovne kućice.
Potkrovlje ili mansarda uređeni za stanovanje
i poslovnu namjenu kojima je visina nadozida
veća od 120 cm smatraju se katom.
Tavanom se smatra dio građevine ispod
krovne konstrukcije, a iznad vijenca posljednje
etaže građevine bez trajnog i sigurnog pristupa.
Visina nadozida je najviše 120 cm mjereno u
ravnini pročelja građevine odnosno nagibom od
45o mjereno u visini nadozida ukoliko je
nadozid uvučen u odnosu na ravninu pročelja.”.
Članak 64.
U članku 74. stavku 2. riječi “lokacijskom
dozvolom”
mijenjaju
se
riječima
“dokumentacijom potrebnom za gradnju”.
Članak 65.
U članku 75. stavku 1. iza riječi “podrum”
dodaju se riječi “i/ili suteren”.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Podrumom se smatra potpuno ukopani dio
građevine čiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.”.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:
“Suteren je dio građevine čiji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svog volumena u konačno uređeni i zaravnani
teren uz pročelje građevine, odnosno najmanje
je jednim svojim pročeljem izvan terena.“.
Članak 66.
U članku 76. stavku 1. iza riječi “vrijednom
autohtonom arhitekturom” dodaju se riječi “kao
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i izdvojenim građevinskim
ugostiteljsko-turističke namjene”.

područjima

Članak 67.
U članku 77. stavku 1. iza riječi “U” dodaju
se riječi “ izdvojenim dijelovima građevinskog
područja namijenjenima za povremeno
stanovanje, u izdvojenom građevinskom
području ugostiteljsko-turističke namjene i u”.
U stavku 2. alineji 3. riječi “od kote uređenog
terena do gornjeg ruba krovnog vijenca iznosi
5,20” mijenjaju se riječima “mjereno od
konačno zaravnatog i uređenog terena uz
pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu
do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja iznosi
5,20 m”.
U stavku 2. alineja 4. briše se.
U stavku 2. dosadašnje alineje 5. i 6. postaju
alineje 4. i 5.
U stavku 2. dosadašnja alineja 7. postaje
alineja 6. te se u istoj riječi “ovaj zaštićeni”
brišu, a iza riječi “tlocrtno pravokutnog oblika”
dodaju se riječi “ili “L””.
U stavku 2. dosadašnje alineje 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14. i 15. postaju alineje 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13. i 14.
Članak 68.
U članku 78. stavku 1. alineje 1. i 2. mijenjaju
se i glase:
“ - visina od kote konačno zaravnatog i
uređenog terena do gornjeg ruba stropne
konstrukcije iznad prizemlja nije viša od glavne
ulične stambene građevine i ne prelazi
visinu 4,0 m.
- visina od kote konačno zaravnatog i
uređenog terena do sljemena krova ne prelazi
visinu glavne ulične stambene građevine i nije
viša od 8,0 m”.
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vodotoka ili kanala, odnosno podizati zgrade,
ograde i druge građevine, osim regulacijskih i
zaštitnih vodnih građevina do 6 m od vanjske
nožice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zaštitne vodne građevine koja nije
nasip (obala i obaloutvrda).
U već izgrađenom dijelu naselja, udaljenost
iz prethodnog stavka mogu biti i manja, ali ne
manja od 3,5 m, osim u slučaj ako se zbog
lokalnih uvjeta to ne može postići.”.
Članak 70.
U članku 84. stavku 1. riječi “što se u skladu s
člankom 42. Zakona o prostornom uređenju “
mijenjaju se riječima “koje se”, a iza riječi
“graditeljske baštine” dodaju se riječi “te
okoliša”.
Članak 71.
U članku 85. stavku 1. alineje 2. i 3. brišu se.
U stavku 1. dosadašnje alineje 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.
postaju alineje 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16. i 17.
U stavku 1. dosadašnja alineja 20. postaje
alineja 19., a ispred riječi “mrtvačnice” dodaju
se riječi “groblja i”.
U stavku 2. riječ “alineje” mijenja se riječima
“crtice 4., 5., 7. i”, a riječ “«vikendice»” briše se.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
“Gradnja građevina iz prethodnog i ovog
članka na površinama manjim od 10,0 ha
dozvoljena je u skladu s Odredbama, a na
pojedinačnim lokacijama površine veće od 10,0
ha može se odobravati samo ukoliko je
predviđena u grafičkom prikazu 1.Korištenje i
namjena površina.”.
Članak 72.
Članak 86. briše se.

Članak 69.
Članak 73.
U članku 79. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i
6. te glase:
“Zabranjeno je podizati zgrade i druge
objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba

Dosadašnji članak 87. postaje članak 86.
U stavku 1. riječi “u skladu s člankom 42.
Zakona o prostornom uređenju” brišu se.
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U stavku 1. točci 3. crtice 1. i 2. brišu se.
U stavku 1. točci 3. crtica 3. postaje crtica 1.
U stavku 1. točci 4. crtice 1. i 2. mijenjaju se
crticama 1., 2., 3., 4., 5. i 6. koje glase:
“- građevine za korištenje voda (vodoopskrbni
sustavi i vodozahvati)
- građevine za zaštitu voda (sustavi odvodnje
otpadnih voda)
- građevine za obranu od poplava (nasipi,
kanali, retencije i akumulacije)
- regulacijske građevine (regulacije vodotoka,
prokopi, izmjena profila, vodne stepenice)
- građevine za melioracijsku odvodnju
- građevine za navodnjavanje”.
Članak 74.
Poglavlje 2.3.2. briše se, odnosno i članci 88.,
89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96. i 97.
Članak 75.
Poglavlje 2.3.3.briše se, odnosno i članci 98.,
99., 100. i 101.
Članak 76.
Poglavlje 2.3.4. postaje poglavlje 2.3.2.
Članak 77.
Dosadašnji članak 102. postaje članak 87.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Građevine u funkciji gospodarenja šumama
su lugarnice, ograđene nadstrešnice, spremišta
za drva i drveni otpad iskoristiv za proizvodnju
ogrjeva, bio-pokrivača (drveni moulch i drveni
čips) i sl. šumsko gospodarski objekti.”.

Članak 81.
Dosadašnji članak 105. postaje članak 90.
Stavak 2. briše se.
Članak 82.
Poglavlje 2.3.6. postaje poglavlje 2.3.4.
Članak 83.
Dosadašnji članak 106. postaje članak 91.
Članak 84.
Dosadašnje poglavlje 2.3.7. postaje poglavlje
2.3.5.
Članak 85.
Dosadašnji članak 107. postaje članak 92.
Stavak 1 mijenja se i glasi:
„Rudarski objekti i postrojenja za
eksploataciju energetskih mineralnih sirovina
(ugljikovodika i geotermalne vode iz kojih se
može koristiti akumulirana toplina u energetske
svrhe) ne smiju biti udaljene manje od:
⁃ 30 metara od ruba javnih građevina i objekata
za stanovanje i
⁃ 10 metara od ruba javnih prometnica i
zaštitnog pojasa objekata infrastrukture“
U stavku 2. riječi “i Poglavarstva općine”
brišu se.
Članak 86.
Dosadašnji članak 108. postaje članak 93.
Članak 87.

Članak 78.
Dosadašnji članak 103. postaje članak 88.
U stavku 1. broj “97” mijenja se brojem “77”.
Članak 79.

Dosadašnji članak 109. postaje članak 94.
mijenja se i glasi:
„Obavezno
se
ograđuju
plinske
eksploatacijske bušotine nakon završenog
ispitivanja, s ekstremno visokim tlakovima i
temperaturama.“

Poglavlje 2.3.5. postaje poglavlje 2.3.3.
Članak 88.
Članak 80.
Dosadašnji članak 104. postaje članak 89.

Iza članka 94. dodaje se članak 95. i glasi:
“Dozvoljava se odobrenje istražnih prostora,
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te nakon izrade potrebnih, zakonski propisanih dokumenata, otvaranje i korištenje novih
eksploatacijskih polja na područjima ležišta mineralnih sirovina, odnosno mogućih
istražnih prostora unutar površina označenih u grafičkom dijelu plana, a sukladno Studiji
gospodarenja mineralnim i energetskim sirovinama na području Virovitičko-podravske
županije.

Prenamjena istražnog prostora u eksploatacijsko polje moguća je bez izmjene ovog
Plana, ukoliko ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve i pod uvjetom da su u skladu
s posebnim propisima, osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša i
krajobraznih vrijednosti prostora, te posebnim uvjetima Hrvatskih šuma.
Prostori za istraživanje mineralnih sirovina označeni su u Kartografskom prikazu 3.
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora. Na ovim prostorima dozvoljeno je
provesti istraživanja u svrhu otvaranja novih eksploatacijskih polja, koja se moraju
planirati kroz Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravake županije.”.
Članak 89.
Dosadašnji članak 110. postaje članak 96. koji se mijenja i glasi:
“Zatečena nesanirana pozajmišta i napuštena eksploatacijska polja moraju se
sanirati, revitalizirati i prenamijeniti u skladu s izrađenom dokumentacijom na načelima
zaštite okoliša.
Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti okolnog terena i postupke uklapanja
u okoliš.
Svako sanirano pozajmište i napušteno eksploatacijsko polje mora imati definiranu
namjenu površine (šume, livade, jezero...) nakon sanacije što je određeno Rudarskim
projektom u skladu sa Zakonom o rudarstvu.
Postojeća nesanirana pozajmišta i napuštena eksploatacijska polja mogu se
eksploatirati isključivo u svrhu sanacije uz uvjete propisane zakonskim odredbama i
odredbama ovog Plana.
Prostori koji će biti zahvaćeni eksploatacijom u svrhu sanacije mogu biti iznositi
najviše 10% od ranije degradiranog prostora na kojem se vršila eksploatacija za
građevni pijesak i šljunak, ciglarsku i keramičku glinu, odnosno 20% za tehničkograđevni kamen.
Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena
eksploatacijskih polja te ozelenjivanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i
prenamjenu u površine druge namjene (šume, livade i sl.), a kod vodenih površina
nastalih eksploatacijom ublažavanje dubina i uređenje obala i pristupa jezerima.”.
Članak 90.
Dosadašnji članak 111. postaje članak 97.
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Članak 91.
Iza članka 97. dodaje se članak 98. i glasi:
“Postojeća eksploatacijska polja i bušotine ugljikovodika EPU (nafte i plina)
prikazane su kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina ovog Plana i to:

* Površina iskazana u tablici je dio eksploatacijskog polja na području Općine
U postojećim eksploatacijskim poljima dozvoljena je eksploatacija sukladno Rješenju
o odobrenju eksploatacijskog polja.
Na cijelom području Općine moguće je istraživati stanje rezervi nafte i plina.
Nova eksploatacijska polja nafte i plina moraju biti planirana kroz Izmjenu i dopunu
prostornog plana Virovitičko-podravske županije.”.
Članak 92.
Dosadašnje poglavlje 2.3.8. postaje poglavlje 2.3.6.
Članak 93.
Dosadašnji članak 112. postaje članak 99.
Članak 94.
Dosadašnji članak 113. postaje članak 100.
U stavku 2. riječi „,u skladu sa člankom 43. ovih Odredbi” brišu se.
Članak 95.
Dosadašnji članak 114. postaje članak 101.
U stavku 1. riječi „Po+P+K” mijenjaju se riječima „Po/S+P+T”.
Članak 96.
Dosadašnji članak 115. postaje članak 102.
Članak 97.
Dosadašnji članak 116. postaje članak 103.
U stavku 1. riječi „brutto” brišu se.
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Iza stavka 1. dodaju se riječi „Izuzetno mogu
biti zatvorene sa više strana, ako je to u funkciji
zaštite od vjetra.”.

Članak 103.

Članak 98.

Dosadašnji članak 123. postaje članak 110.
U stavku 1. broj “124” mijenja se brojem
“110”.

Dosadašnje poglavlje 2.3.9. postaje poglavlje
2.3.7.

Članak 104.

Članak 99.
Dosadašnji članak 117. postaje članak 104.
U stavku 1. iza riječi “obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo” dodaju se riječi “,
zadrugu ili drugu pravnu osobu”.
U stavku 2. iza riječi “seljačkom
gospodarstvu” dodaju se riječi “, proizvodnju
obnovljivih izvora energije”.
Članak 100.
Dosadašnji članci 118. i 119. postaju članci
105. i 106.
Članak 101.
Dosadašnji članak 120. postaje članak 107.
U stavku 1. alineji 5. iza riječi „farmi” dodaju
se riječi „i zgrade za čuvanje proizvoda
(skladišta, hladnjače, silosi i dr.)”.
Iza alineje 5. dodaje se alineja 6. i glasi:
“- građevine i pogoni za proizvodnju i
korištenje obnovljivih izvora energije”.
Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 7. u
kojoj se broj “118” mijenja brojem “105”.
U stavku 3. riječ “brutto” briše se.
U stavku 4. iza riječi “građevina” dodaju se
riječi “iz alineje 1. i 3. ovog članka”, broj “97”
mijenja se brojem “77”, a iza riječi “Odredbi”
dodaju se riječi “, osim katnosti”.
Članak 102.
Dosadašnji članci 121. i 122. postaju članci
108. i 109.

Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.8.

2.3.10.

postaje

Članak 105.
Dosadašnji članak 124. postaje članak 111.
kojem se stavci 2. i 3. mijenjaju i glase:
“Površina građevinske čestice za građevine
iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od
200m2/uvjetnom grlu, s najvećom izgrađenošću
do 60%. Ukoliko je broj uvjetnih grla veći od 50
površina čestice za građevine iz stavka 1. ovog
članka ne mora biti veća od 10000 m2, uz uvjet
da je maksimalna izgrađenost 60%.
Građevina za uzgoj i tov životinja (stoke,
peradi i malih životinja, kunića i dr.) može imati
najviše visinu Po/S+P+T. Najveća dozvoljena
visina do vijenca je 8,0 m. Dozvoljeno je
korištenje tavana za skladištenje hrane i
predmeta u funkciji namjene građevine.”.
Članak 106.
Dosadašnji članak 125. postaje članak 112.
U stavku 3. tablice se mijenjaju i glase:
Iza članka 97. dodaje se članak 98. i glasi:
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Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
“Za druge životinjske vrste ( npr. krznaši i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se
Programom o namjeravanim ulaganjima.”.
Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.
U stavku 7. riječ “Udaljenosti” mijenja se riječima “Izuzetno, udaljenosti”.
Članak 107.
Dosadašnji članak 126. postaje članak 113.
U stavku 1. riječ “brutto” briše se.
Članak 108.
Dosadašnje poglavlje 2.3.11. postaje poglavlje 2.3.9.
Članak 109.
Dosadašnji članak 127. postaje članak 114.
U stavku 1. alineji 6. podalineje 2. i 3. brišu se.
U stavku 1. alineji 6. dosadašnje podalineje 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju podalineje
2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
U stavku 1. alineji 6. podalineji 2. broj “2,60” mijenja se brojem “2,80”.
Članak 110.
Dosadašnji članak 128. postaje članak 115.
Članak 111.
Iza poglavlja 2.3.9. dodaje se poglavlje 2.3.10. i glasi “Građevine u zonama hobi
vrtova, vinograda i voćnjaka”.
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Članak 112.

Članak 122.

Iza članka 115. dodaje se članak 116. i glasi:
“Unutar zona hobi vrtova, vinograda i
voćnjaka koje su prikazane u grafičkom dijelu
Plana dozvoljena je izgradnja građevina i na
parcelama manjim od 500m2, pod uvjetima iz
čl. 112. i 113. ovih Odredbi.”.

Dosadašnji članak 133. postaje članak 121.

Članak 113.
Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.11.

2.3.12.

postaje

Članak 115.
2.3.13.

postaje

Članak 116.
Dosadašnji članak 130. postaje članak 118.
Članak 117.
2.3.14.

postaje

Članak 118.
Dosadašnji članak 131. postaje članak 119.

postaje

Dosadašnji članak 134. postaje članak 122.

Dosadašnji članak 135. postaje članak 123.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. te glase:
“Minimalna površina ribnjaka za športski
ribolov je 0,1 ha, a minimalna dubina iskopa 2,0
m. Maksimalna dubina nije ograničena.
Obalu iskopa ribnjaka obvezno izvesti pod
kutem od najviše 60º.”.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. iza
kojeg se dodaje stavak 7. te glasi:
“Športsko-rekreacijski ribnjaci za športski
ribolov mogu se izvoditi u skladu s uvjetima
koje određuje Općinskog vijeće posebnom
odlukom, a na temelju izrađene dokumentacije u
skladu sa Odredbama ovog plana.”.
Članak 126.
Dosadašnji članak 136. postaje članak 124.
U stavku 1. riječ “Službe” mijenja se riječju
“Ureda”.
Članak 127.

Članak 119.
Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.14.

2.3.17.

Članak 125.

Dosadašnji članak 129. postaje članak 117.
U stavku 1. alineji 1. riječ “brutto” briše se.

Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.13.

Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.16.
Članak 124.

Članak 114.

Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.12.

Članak 123.

2.3.15.

postaje

Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.17.

2.3.18.

postaje

Članak 120.

Članak 128.

Dosadašnji članak 132. postaje članak 120.
U stavku 1. iza riječi “drva” dodaju se riječi
“i drvnog otpada za proizvodnju drvenog čipsa i
moulcha, te drvenih paleta”.

Dosadašnji članak 137. postaje članak 125.
U stavku 2. riječ “vijeća” mijenja se riječju
“načelnika”.

Članak 121.
Dosadašnje poglavlje
poglavlje 2.3.15.

2.3.16.

postaje

Članak 129.
Dosadašnje poglavlje 2.3.19. postaje
poglavlje 2.3.18. a naziv “Mrtvačnice” mijenja
se i glasi “Groblja i mrtvačnice”.
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Članak 130.

Dosadašnji članak 138. postaje članak 126.
U stavku 3. broj “97” mijenja se brojem “77”.
Članak 131.
Dosadašnji članak 139. postaje članak 127.
U stavku 4. iza riječi “(proizvodni pogoni
industrije),” dodaju se riječi “trgovine,”, a iza
riječi “zanatsku proizvodnju,” dodaju se riječi
“staklenike i plastenike”.
U stavku 6. iza riječi “javnih građevina u
zonama” dodaju se riječi “stambene ili”.
Članak 132.
Dosadašnji članak 140. postaje članak 128.
U stavku 1. riječi “ili detaljnog plana
uređenja” mijenjaju se riječima “, odredbi ovog
plana i/ili dokumentacije potrebne za gradnju”.

kojem se broj “2.3.17.” mijenja brojem
“2.3.16.”.
Članak 136.
Dosadašnji članak 146. postaje članak 134. u
kojem se broj “2.3.5.” mijenja brojem “2.3.3.”.
Članak 137.
Dosadašnji članci 147., 148., 149. i 150.
postaju članci 134., 135., 136., 137. i 138.
Članak 138.
Dosadašnji članak 151. postaje članak 139. u
kojem se u stavku 1. iza alineje 3. dodaje alineja
4. te glasi:
“ - površine za proizvodnju i prijenos
obnovljivih izvora energije”.
Članak 139.

Članak 133.
Dosadašnji članak 141. postaje članak 129.
U stavku 3. iza riječi “ali ne veće od 3,0 ha
ako” dodaje se riječ “to”.
U stavku 4. riječi “Po+P+1+T” mijenjaju se
riječima “Po/S+P+K2+T”.
U stavku 4. alineji 1. broj “10,0” mijenja se
brojem “15,0”.
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. te glase:
“U poslovnim građevinama iz stavka 1. ovog
članka može se graditi jedan stambeni
prostor kao dio građevine osnovne namjene,
ukupne
površine do 120 m2, te manji
ugostiteljski sadržaji u funkciji osnovne
namjene.
Pri planiranju, projektiranju i odabiru
tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u
skladu s ovim člankom osigurat će se
propisane mjere zaštite okoliša.”.

Dosadašnji članci 152., 153., 154., 155., 156.,
157., 158., 159., 160. i 161. postaju članci 140.,
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148. i
149.
Članak 140.
Dosadašnji članak 162. postaje članak 150. u
kojem se riječ “Dozvoljena” mijenja riječima
“Unutar i izvan građevinskog područja
dozvoljena”.
Članak 141.
Dosadašnji članak 163. postaje članak 151. u
kojem se riječ “Dozvoljena” mijenja riječima
“Unutar i izvan građevinskog područja
dozvoljena”.
Članak 142.

Članak 134.
Dosadašnji članci 142., 143. i 144. postaju
članci 130., 131. i 132.

Dosadašnji članci 164., 165. i 166. postaju
članci 152., 153. i 154.
Članak 143.

Članak 135.
Dosadašnji članak 145. postaje članak 133. u

Dosadašnji članak 167. postaje članak 155.
Stavak 1. briše se.
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1. iza
kojeg se dodaje stavak 2 i glasi:
“Točan položaj plinovoda prikazan je na karti
2. «Infrastrukturni sustavi».”.

elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili
planirani dalekovod/kabel ili transformatorska
stanica.”

Članak 144.
Članak 146.
Dosadašnji članak 168. postaje članak 156.
U stavku 3. alineja 5. briše se.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. te glase:
“Koridor magistralnog plinovoda za
međunarodni transport plina određen je na
kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi
i mreže i kartogramu 4.3. Energetski sustavi
Prostornog
plana
Virovitičko-podravske
županije, u širini od 1000m obostrano od osi
predložene trase, kao istražni koridor unutar
kojeg će se odrediti točan položaj trase
magistralnog plinovoda. Nakon utvrđivanja
točnog položaja trase magistralnog plinovoda za
međunarodni transport plina određuje se zaštitni
koridor iz stavka 1. ovog članka.
Ishođenje svih potrebnih akata za izgradnju
magistralnog plinovoda za međunarodni
transport plina (lokacijska dozvola, građevinska
dozvola i dr.) izdavati će se temeljem Prostornog
plana Virovitičko-podravske županije.”.
Članak 145.
Dosadašnji članak 169. postaje članak 157.
U stavku 2. iza riječi “mreže” dodaju se riječi
“te planirae TS 35 kV”.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. te glasi:
“Za planirane dalekovode utvrđuju se
zaštitni koridori visokonaponskih dalekovoda i
to:
 širine 100 m (50 m lijevo i desno od osi DV za DV 2x400 kV
 širine 60 m (30 m lijevo i desno od osi DV za DV 2x110 kV
 širine 50 m (25 m lijevo i desno od osi DV za DV 110 kV.
Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja
dozvola za zahvat u prostoru (provođenje
dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za
gradnju građevina u zaštitnom koridoru
dalekovoda ili prostoru u okruženju
transformatorske stanice dužno je zatražiti
posebne uvjete gradnje od nadležnog

Dosadašnji članak 170. postaje članak 158.
Članak 147.
Dosadašnji članak 171. postaje članak 159.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:
“Dalekovodi moraju u potpunosti zaobići
evidentirana područja kulturno-povijesne i
prirodne baštine.”.
Članak 148.
Dosadaašnji članak 172. postaje članak 160.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Ukoliko postojeći EE vodovi ipak prolaze
nadzemno, pri prolasku preko građevina,
odnosno približavanja vodova građevinama,
vodovi odnosno građevine moraju biti udaljene
od vodova za minimalnu sigurnosnu visinu i
udaljenost sukladno Pravilniku o tehničkim
normativima
za
izgradnju
nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od
1 kV do 400 kV. “.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. te glase:
“Postojeći dalekovodi napona 10 kV i 35 kV
mogu se rekonstrukcijom, po njihovim
postojećim trasama i pripadnim koridorima,
ukoliko
postoje
tehničke
pretpostavke
izvedivosti, preoblikovati u dalekovode ili
kabele više naponske razine 35 kV, 110 kV i
povećane prijenosne moći (2x110 kV9, a da se
pri tome njihove trase na pojedinim dijelovima,
ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora
mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog
mišljenja/rješenja o potrebi ili izostanku potrebe
ishođenja lokacijske dozvole prilagoditi novom
stanju prostora i rekonstruirati/izgraditi
sukladno tehničkim propisima koji reguliraju
način i uvjete izgradnje elektroenergetskih
građevina.
Dozvoljena su manja odstupanja od trasa
planiranih dalekovoda uvrđenih ovim planom,
radi usklađivanja sa trasama postojećih i
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planiranih željezničkih pruga ili cesta,
geodetskim podlogama, odnosno stvarnim
stanjem na terenu, tehnološkim inovacijama i
dostignućima bez izmjena ovog Plana.”.
Članak 149.
Dosadašnji članak 173. postaje 161.
Članak 150.
Dosadašnji članak 173.a postaje članak 162.
koji se mijenja i glasi:
“Na području obuhvata ovog Plana
dozvoljava se mogućnost izgradnje malih
hidroenergetskih objekata (male hidrocentrale)
do 10 MWh.
Dozvoljena je izgradnja pogona za
proizvodnju i korištenje alternativnih izvora
energije na prostorima prikazanim u grafičkom
dijelu ovog Plana.
Dozvoljena je izgradnja pogona za
iskorištavanje energije vjetra i sunca u zoni od
maksimalno 150 m od ruba građevinskog
područja naselja, ukoliko se poljoprivredna
čestica nastavlja na građevinsku česticu istog
vlasnika.
Prostori za istraživanje područja na kojima je
moguće smjestiti pogone za proizvodnju i
korištenje alternativnih (obnovljivih) izvora
energije određene su Prostornim planom
Virovitičko-podravske županije i ovim Planom.
Građevine za iskorištavanje obnovljivih
izvora energije vjetra i sunca mogu se graditi na
lokacijama koje imaju prirodne predispozicije
za optimalno iskorištavanje, a građevine za
iskorištavanje geotermalnih izvora energije na
lokacijama na kojima se istražnim radovima
potvrdi postojanje rezervi, sukladno uvjetima i
kriterijima propisanim ovim Planom..
Ukoliko se iskaže interes za takvu izgradnju,
potrebno je provesti odgovarajuće postupke,
zadovoljiti kriterije zaštite prirode i okoliša, kao
i ekonomske isplativosti te lokacije i uvjete
izgradnje odrediti u Izmjenama i dopunama
ovog Plana.
Uvjeti za smještaj vjetroelektrana su:
 najmanje 500 m od građevinskog područja
naselja
 udaljenost od naselja i građevina za stalni
boravak ljudi kod koje razina buke ne prelazi
40 dB
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 izvan zaštićenih dijelova prirode i područja
značajnih za očuvanje divljih svojti i staništa,
izvan međunarodno važnih područja za ptice
 izvan zona osobito vrijednog krajolika i
zaštićenih spomenika i cjelina kulturne
baštine
 izvan
područja
osobito
vrijednog
poljoprivrednog zemljišta
 izvan koridora širine 100 m uz kategorizirane
prometnice
 pojedinačne vjetrogeneratore (npr. za potrebe
izdvojenih
zaseoka,
obiteljskih
gospodarstava i turističkih kapaciteta
seoskog turizma i sl.) moguće je locirati i na
udaljenostima manjim od navedenih odnosno
sukladno i drugoj regulativi kojom je
određena
postava
i
izgradnja
vjetrogeneratora.
Uvjeti za smještaj polja i postrojenja za
iskorištavanje sunčeve energije su:
 izvan zona osobito vrijednog krajolika i
zaštićenih spomenika i cjelina kulturne
baštine
 izvan
područja
osobito
vrijednog
poljoprivrednog zemljišta
 izvan područja obraslih i zdravih šuma
 prostor pojedinog polja za iskorištavanje
sunčeve energije ograničava se na
maksimalno 2 km2
 međusobni razmak susjednih polja treba
iznositi najmanje 1 km
 maksimalna
pokrivenost
površine
elementima sustava za iskorištavanje
sunčeve energije ne smije iznositi više od
50%
 na prostoru polja za iskorištavanje sunčeve
energije nije dozvoljeno skladištiti tvari
štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična
ulja, plinove, maziva, PVC materijale,
materijale podložne koroziji i dr.); kao ni
odlagati druge vrste otpada.
Uzevši u obzir napredak tehnologije na polju
iskorištavanja sunčeve energije ovim Planom se
preporučava korištenja materijala (netoksičnih
za okoliš) i tehnologija (npr. tehnologija tankog
filma) kojima će se smanjiti rizici u cilju
očuvanja prirodnog okoliša, povoljnih uvjeta
staništa i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno povećanje učinkovitosti.
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Planom se preporuča integracija i
povezivanje sustava dobivanja električne
energije iz vjetra i sunca, bilo da se planiraju kao
zasebne odvojene cjeline ili kao jedinstveni
prostori. Jedinice i postrojenja za iskorištavanje
energije vjetra, kao i za jedinice, polja i
postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije
snage manje od 10 MWh, osim upuštanja
proizvedene
električne
energije
u
elektroenergetski sustav Županije i Države,
mogu služiti i za snabdijevanje manjih prostora
lokalnih zajednica (kućanstva, manji zaseoci,
obiteljska gospodarstva, seoski turizam), ali i za
opskrbu lokalnih infrastrukturnih sustava (npr.
vodoopskrba), te za gospodarske sadržaje i
poljoprivrednu proizvodnju (navodnjavanje,
staklenici i sl.).
Za potrebe izgradnje uređenja i korištenja
jedinica i postrojenja za iskorištavanje energije
vjetra, kao i za jedinica, polja i postrojenja za
iskorištavanje sunčeve energije potrebno je
koristiti postojeće ceste, šumske putove i sl. te
sukladno tome i koridore infrastrukture (zračne
i/ili podzemne). Izgradnju i uređenje novih
pristupnih
putova,
servisnih
cesta
i
infrastrukturnih koridora (priključaka na
elektroopskrbni sustav) i potrebne prateće
opreme (trafostanice i sl.) treba prostorno
optimizirati na način da koriste zajedničke
koridore i prostore kako bi se utjecaj na okolni
prostor sveo na što je moguće manju mjeru.
Geotermalna energija može se iskorištavati
lokalno, jer se uglavnom koristi na mjestima
proizvodnje i to u balneološke svrhe, za sport i
rekreaciju,
poljoprivredu,
proizvodnju
električne energije i zagrijavanje. Ova vrsta
energije može se koristiti i šire ukoliko se javi
interes i pokaže ekonomska opravdanost takvog
korištenja, jer ne zahtjeva nepoznata tehnička i
tehnološka rješenja, a predstavlja ekološki čist
proces koji nema negativnog utjecaja na okoliš.
Ovim se Planom osigurava mogućnost
planiranja bušotina, toplinskih crpki, cjevovoda,
toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za
iskorištavanje geotermalne energije.
Biomasu, osim ogrijevnog drveta, čine
najrazličitiji (nus)produkti biljnog i životinjskog
svijeta te se može podijeliti na drvnu (ostaci iz
šumarstva i drvne industrije, brzorastuće drveće,
otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje
nastaje kao sporedni proizvod u poljoprivredi),
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nedrvnu (ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz
biljogojstva te biomasa dobivena uzgojem
uljarica, algi i trava) i biomasu životinjskog
podrijetla (otpad i ostaci iz stočarstva). Energija
iz biomase možese proizvoditi na mnogo načina.
Osim izravne proizvodnje električne energije ili
topline (npr. spaljivanjem) moguće je biomasu
konvertirati u veći broj krutih, tekućih ili
plinovitih goriva i produkata koje se mogu
upotrijebiti za dalju proizvodnju energije –
biogoriva (biodizel, alkohol, bioplin).
Rasplinjavanje biomase u svrhu dobivanja
plina koji se može dalje energetski iskorištavati
je jedan od najisplativijih tehnologija, a plin se
također može dobiti i preradom otpada
(spalionice otpada) te otpadnih voda iz
kućanstava (kanalizacija), tako da se, obzirom
na visoku energetsku vrijednost, lakoću,
dostupnost te ekološku prihvatljivost uporabe,
ovaj način proizvodnje potiče.
Dozvoljena je gradnja postrojenja za preradu
i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih
ostalih pratećih i transportnih vodova i
potrebnih pogona unutar granica građevinskog
područja u sklopu gospodarskih zona, u
izdvojenim građevinskim područjima izvan
naselja gospodarske namjene – proizvodne te u
sklopu farmi.
Preporuka je da se građevine za preradu
biomase smještaju u blizini izvora (proizvođača)
biootpada kao što su farme, obiteljska i
poljoprivredna gospodarstva, odnosno zemljišta
namijenjena proizvodnji kojoj je nusproizvod
dovoljna količina biootpada – kako bi činila
jednu vizurnu cjelinu s postojećim kompleksima
ili građevinama jednake tipologije (silosi,
bazeni za biootpad i sl.).
Građevine za preradu biomase koje u svom
radu koriste i/ili skladište sirovine koje mogu
biti potencijalni izvor zagađenja (neugodni
mirisi, zagađenja tla ili vode) treba locirati u
prostoru u odnosu na stambene te javne i
društvene građevine, kao i stambene i slične
zone, uzimajući u obzir smjer i intenzitet
dominantnih vjetrova, smjer i položaj vodotoka i
sl.
U
svrhu
prerade
otpada
nastalog
industrijskom proizvodnjom i preradom moguće
je planirati i kogeneracije, odnosno mini
kogeneracije.
Na području obuhvata Plana nastaje najviše
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drvnog (bio) otpada u sklopu velikih pogona za
preradu i obradu drveta te niza manjih ili većih
pilana, ali za primjenu kogeneracija mogu se u
budućnosti planirati i kemijska, građevinska,
metaloprerađivačka, mesna, farmaceutska,
tekstilna, grafička, konditoerska, duhanska,
industrija papira, alkohola, nematala, kože i
obuće, pivovare, pekare, sušare, uljare,
strojogradnja i dr.
Kogeneracija je proizvodnja energije bez
odbacivanja neiskorištene topline (ukupni
stupanj učinkovitosti i preko 90%). To su
postrojenja u kojima se istovremeno proizvodi
električna i toplinska energija. Instaliranje
kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim
lokacijama na kojima se istovremeno pojavljuje
potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i
električnom
(mehaničkom)
energijom.
Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od
malih jedinica snage 50KW pa do velikih
industrijskih jedinica snage preko 100 MW.
Mala
kogeneracijska
postrojenja (mini
kogeneracije) mogu se smjestiti u neposrednoj
blizini potrošača, prvenstveno toplinskog, kako
bi se ostvarili što manji gubici prijenosa
energije.
Kogeneracijska postrojenja se moraju
planirati i organizirati vezano za osnovnu
industrijsku proizvodnju unutar granica
građevinskog područja u sklopu gospodarskih
zona, u izdvojenim građevinskim područjima
gospodarske namjene – proizvodne te u sklopu
farmi.
Proizvedena električna energija može se
koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a
višak ili ukupna proizvedena električna energija
može se predati u elektrodistribucijski sustav. Za
omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne
proizvedene električne energije u distribucijski
sustav nužno je omogućiti izgradnju
elektroenergetskih postrojenja veličine i snage
potrebne za prihvat proizvedene električne
energije, kao i priključnih vodova za
povezivanje s ostalom elektroenergetskom
mrežom.
Postrojenja za proizvodnju električne
energije i/ili toplinske energije koja kao resurs
koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni
kolektor i/ili fotonaponske ćelije) mogu se
graditi na građevnim česticama unutar granica
građevinskog područja, sukladno posebnim
propisima, pod uvjetom da njihova udaljenost

od regulacijske linije iznosi minimalno 5,00 m, a
od dvorišnih međa minimalno 3,00m.
Solarni kolektori i/ili fotonaponske ćelije
mogu se postavljati na krovove i pročelja
građevina te na tlo. Ukoliko se solarni i
fotonaponski paneli postavljaju na tlo, njihova
površina ulazi u obračun koeficijenta
izgrađenosti građevne čestice koji je propisan za
tu građevnu česticu.
Povezivanje, odnosno priključak planiranih
proizvođača iz ibnovljivih izvora energije
(vjetroelektrane, energane na biomasu, solarne
elektrane i sl.) na elektroenergetsku mrežu
sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene
u granicama obuhvata planiranog zahvata i
priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili
planirano dalekovod ili na postojeću ili
planiranu trafostanicu.
Točno
definiranje
trase
priključnog
dalekovoda/kabela i dijela transformatorske
stanice koje čine priključak biti će ostvarivo
samo u pokrenutom upravnom postupku
ishođenja lokacijske dozvole, a po dobivenim
pozitivnim uvjetima od strane ovlaštenog
operatora prijenosnog sustava ili operatora
distribucijskog sustava, a na osnovi nadležnosti
mjesta priključka.”.
Članak 151.
Dosadašnji članak 174. postaje članak 163.
Članak 152.
Dosadašnji članak 175. postaje članak 164.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
“Dozvoljava se mogućnost izmjene lokacije
MRS i trasa distributivne mreže ukoliko je to
nužno radi prilagodbe organizaciji prostora.”.
Članak 153.
Dosadašnji članak 176. postaje članak 165.
U stavku 1. iza riječi „izvođenja“ dodaju se
riječi: „magistralnih naftovoda i plinovoda te
naftovoda i plinovoda za međunarodni
transport“
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Prilikom
projektiranja
i
izvođenja
distributivne mreže srednjetlačnih i niskotlačnih
plinovoda treba primjenjivati važeće propise.“
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Članci 177. i 178. postaju članci 166. i 167.

zavisno o veličini sliva pojedinog kanala unutar
kojeg je obvezno poštivati ograničenja iz
Zakona o vodama.”.

Članak 155.

Članak 158.

Dosadašnji članak 179. postaje članak 168.
U stavku 2. riječ “detaljnim” briše se, a riječi
“uređenja prostora” mijenjaju se riječima “užeg
prostora”.

Dosadašnji članci 182. i 183. postaju članci
171. i 172.

Članak 156.

Dosadašnji članak 184. postaje članak 173.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. te glase:
“Vanjsku granicu uređenog i neuređenog
inundacijskog područja utvrđuje nadležno
Ministarstvo na prijedlog Hrvatskih voda.
Granice inundacijskog područja iz stavka 2.
ovog članka ucrtane su u grafičkim prikazima
ovog Plana.”.

Članak 154.

Dosadašnji članak 180. postaje članak 169.
Iza dosadašnjeg stavka 1. dodaje se rečenica i
glasi: “Potrebno je prethodno snimiti postojeće
stanje te planirati zahvat na način da se zadrži
doprirodno stanje vodotoka.”.
U stavku 2. iza riječi “obilježja” dodaju se
riječi “radi zaštite područja prirodnih vodotoka i
lokvi nije dozvoljeno vršiti neprimjerene
zahvate i radnje”.
Članak 157.
Dosadašnji članak 181. postaje članak 170.
koji se mijenja i glasi:
“Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog
djelovanja voda, na vodotocima i drugim
površinskim vodama utvrđuje se inundacijsko
područje kao prostor primjene posebnih propisa.
U predmetnom području zabranjeno je obavljati
radnje kojima se može pogoršati vodni režim i
povećati stupanj ugroženosti od štetnog
djelovanja voda.

Članak 159.

Članak 160.
Dosadašnji članak 185. postaje članak 174.
koji se mijenja i glasi:
“Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i
zaštitnih
te drugih vodnih građevina i
sprječavanja pogoršanja vodnog režima,
zabranjeno je vlasnicima i posjednicima
zemljišta vršiti radnje sukladno Zakonu o
vodama.”.
Članak 161.
Dosadašnji članak 186. briše se.
Članak 162.

Za potrebe održavanja vodotoka, potrebno je
izraditi prijedloge vanjskih granica uređenog i
neuređenog inundacijskog područja za svaki
pojedini vodotok. To je pojas zemljišta uz
vodotok s posebnim vodnim režimom. Svaki
namjeravani zahvat unutar inundacijskog
područja mora se ispitati sa stanovišta zaštite
okoliša.
Uz
kanale
I
reda
predviđa
se
uređeno/neuređeno inundacijsko područje 5-10
metara, uz kanale II reda 3-5 metara uz kanale
III i IV reda 2-3 metra od ruba vodonosnog
korita, dok za nasipe uz kanale I reda
inundacijsko područje treba biti najmanje 5
metara od vanjske nožice nasipa (branjeni dio)

Dosadašnji članak 187. postaje članak 175.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. te
glase:
“Osnove razvitka vodoopskrbne mreže
općine naznačene su u karti br. 2.
"Infrastrukturni sustavi".
Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa
vodoopskrbne mreže ukoliko je to nužno radi
prilagodbe organizaciji prostora.
Prilikom
gradnje
ili
rekonstrukcije
vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne
postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.”.
Članak 163.
Dosadašnji članak 188. postaje članak 176.
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Članak 164.

Dosadašnji članak 189. postaje članak 177.
U stavku 2. riječi “Studiji zaštite voda
Virovitičko – podravske županije i” brišu se.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4 i 5. koji
glase:
“Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa
odvodne mreže ukoliko je to nužno radi
prilagodbe organizaciji prostora.
Sustav za pročišćavanje otpadnih voda čine:
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, polja za
ozemljavanje mulja i linijska infrastruktura
između uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
polja za ozemljavanje mulja.
Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa
odvodne mreže ukoliko je to nužno radi
prilagodbe organizaciji prostora.”.
Članak 165.
Dosadašnji članci 190., 191. i 192. postaju
članci 178., 179. i 180.
Članak 166.
Dosadašnji članak 193. postaje članak 181.
U stavku 1. riječ “krajolike” mijenja se
riječju “krajobraze”.
Članak 167.
Dosadašnji članci 194., 195., 196. i 197.
postaju članci 182., 183., 184. i 185.
Članak 168.
Dosadašnji članak 198. postaje članak 186.
Stavak 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
“Zaštićene prirodne vrijednosti označene su
na karti br. 3. «Uvjeti korištenja i zaštite
prostora“.
Na području Općine Suhopolje nalaze se
slijedeća područja zaštićena temeljem Zakona o
zaštiti prirode:
 regionalni park „Mura-Drava“ (rubno)
 spomenik
parkovne
arhitekture
Suhopolje - park oko dvorca
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na
području Općine Suhopolje nalazi se slijedeće
područje ekološke mreže:
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područje očuvanja značajna za sve vrste i
stanišne tipove.
 Županijski kanal (Gornje Bazje-Zidina)
HR2001006 (rubno)
Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži izvan
područja Općine Suhopolje, ali u neposrednoj
blizini nalaze se slijedeća podrućja ekološke
mreže:
područja očuvanja značajna za sve vrste i
stanišne tipove.
 Srednji tok Drave (od Terezinog Polja do
Donjeg Miholjca) HR5000015,
 Ilova HR2001216
područja očuvanja značajna za ptice:
 Srednji tok Drave HR1000015”
Stavak 5. briše se.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.
Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14. i 15. brišu se.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. i glasi:
“Utvrđuju se slijedeći uvjeti zaštite
prirode:
 planiranje
stambenih,
gospodarskih,
turističkih i ostalih zona, proširivanje
postojećih građevinskih područja planirati na
način da njihova izgradnja ne uzrokuje
gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova,
te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i
životinjskih svojti;
 uređenje postojećih i širenje građevinskih
područja planirati na način da se očuvaju
postojeće krajobrazne vrijednosti;
 pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih
stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih
vrsta flore i faune te elemente krajobraza;
 prilikom ozelenjivanja područja zahvata
koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće
elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj
mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uređenje;
 pri odabiru trase prometnih koridora voditi
računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih
staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore
i faune;
 očuvati područja prekrivena autohtonom
vegetacijom, postojeće šumske površine,
šumske čistine i šumske rubove;
 gospodarenje šumama provoditi sukladno
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načelima certifikacije šuma;
 postojeće šume zaštititi od prenamjene i
krčenja;
 u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu
kemijskih sredstava za zaštitu bilja i
bioloških kontrolnih sredstava;
 otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa
prometnih i manipulativnih površina)
zbrinuti
vodonepropusnim
razdjelnim
sustavom
odvodnje
s
potrebnim
pročišćavanjem);
 očuvati vodena i močvarna staništa u što
prirodnijem stanju, štititi područja prirodnih
vodotoka kao ekološki vrijedna područja te
spriječiti njihovo onečišćenje, a prema
potrebi izvršiti revitalizaciju;
izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrđivanje
obala, kanaliziranje i promjene vodnog
režima.”.
Članak 169.
Dosadašnji članak 199. postaje članak 187.
koji se mijenja i glasi:
“Za zaštićena područja županije mjere
zaštite donosi Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima, uz
prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.”.
Članak 170.
Dosadašnji članak 200. postaje članak 188.
koji se mijenja i glasi:
“Mjerama zaštite je za svako zaštićeno
područje određen režim zaštite, način
održavanja, uređenja i korištenja, kao i zaštita
biljnih i životinjskih vrsta koje su specifične za
pojedino područje.
Za planirani zahvat u prirodi, koji sam ili sa
drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na
ekološki značajno područje ili zaštićenu
prirodnu vrijednost, ocjenjuje se, sukladno
Zakonu o zaštiti prirode, njegova prihvatljivost
za prirodu u odnosu na ciljeve očuvanja tog
ekološki značajnog područja ili zaštićene
prirodne vrijednosti.
U što većoj mjeri treba zadržati prirodne
kvalitete prostora, odnosno posvetiti pažnju
očuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaža i
okruženja.
Prirodne krajobraze treba štititi od širenja

neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba očuvati šume, prirodne vodotoke i
područja uz njih.”.
Članak 171.
Dosadašnji članak 201. briše se.
Članak 172.
Dosadašnji članak 202. postaje članak 189.
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. te glase:
“U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara, Zakonom o gradnji, Zakonom
o prostornom uređenju, Zakonom o zaštiti
okoliša, Zakonom o zaštiti prirode i Obvezatnoj
uputi o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina
gradova i ostalih naselja za sve nabrojene
zahvate
na
građevinama,
građevnim
sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima,
za koje je Prostornim planom utvrđena obaveza
zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu
spomenika potrebno je ishoditi zakonom
propisane suglasnosti: posebne uvjete (u
postupku ishođenja lokacijske dozvole);
prethodno odobrenje (u postupku izdavanja
građevne dozvole, odnosno za sve zahvate na
zaštićenim kulturnim dobrima); nadzor u svim
fazama
radova,
provodi
nadležni
Konzervatorski odjel.
Uređenje okoliša može se provoditi samo na
temelju posebnih uvjeta iste Ustanove.
Od općih intervencija na građevinama, s
obzirom na njihovu spomeničku vrijednost kao
kulturne baštine, predviđaju se konzervacija,
restauracija,
građevinska
sanacija
i
rekonstrukcija.”.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7. u
kojem se riječi “građevine koje su u ovom
Prostornom planu propisane kao registrirani ( R
) spomenici i oni predloženi za registraciju ( PR
) mijenjaju riječima “građevine koje su upisane
u Registar kulturnih dobara RH, a koje su u
ovom Prostornom planu popisane kao zaštićena
(Z/ROS) i preventivno zaštićena (P) kulturna
dobra, te ona kulturna dobra za koja je u tijeku
postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra
(PR), te evidentirana (E)”.
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Članak 173.

Iza članka 189. stavka 7. dodaje se članak 190. čiji stavci 1. i 2. glase:
“Na području Općine Suhopolje na temelju Zakona o zaštiti kulturnih dobara zaštićena
(Z/ROS) su slijedeća kulturna dobra:
Pojedinačno klulturno dobro:
Br.
Naselje, Naziv kulturnog dobra
Adresa/k.o. k.č.br.
Vrsta kulturnog dobra
Klasifikacija prema Registru
Status
3.
Suhopolje, Dvorac grofa Janković
k.o. Suhopolje
k.č.br. 1495/1, 1495/3 i 1495/5
profano

1.
Cabuna, Dvorac Janković
k.o. Cabuna
k.č.br. 607,1377, 1370 1347/1, 1369
profano
04. 07. 2002.
Z – 367
2.
Cabuna, Župna crkva Kraljice sv. Krunice
k.o. Cabuna
k.č.br. 1346
sakralno
Z – 4421

04. 07. 2002.
Z – 379
4.
Suhopolje, Župna Crkva sv. Terezije Avilske
k.o. Suhopolje
k.č.br. 1363/1, 1362 i 1363/2
04. 07. 2002.
Z – 380
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Dosadašnji članak 202. stavak 6. postaje stavak 2. članka 190.
Dosadašnji članak 202. stavak 7. točke A, B I C postaje stavak 3. članka 190. s tim da
se točka B mijenja i glasi:
“ Zaštita arheoloških nalazišta i nalaza regulirana je Zakonom o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara, stoga se na sve arheološke nalaze, nalazišta i zone na području Općine
Suhopolje primjenjuju odredbe istog Zakona.
Zaštićenim (Z/ROS) arheološkim nalazištima i zonama granice rasprostranjenosti
utvrđene su katastarskim česticama, a sustav mjera zaštite određen rješenjem. Ukoliko se
na području istih planiraju zemljani radovi, obavezno je ishoditi posebne uvjete te
prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela. O slučajno zatečenim
površinskim nalazima potrebno je obavijestiti nadležno tijelo.
Evidentiranim se arheološkim nalazištima (E) zbog neistraženosti ne mogu utvrditi
točne granice te su locirani položajem. Stoga se površine na tim nalazištima mogu
koristiti na dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istima planira izvođenje građevinskih
radova preporučljivo je zatražiti stručno mišljenje nadležnog tijela. Na područjima ranije
zabilježenih arheoloških nalaza izvjesna je pojava novih nalaza, o čemu je potrebno
obavijestiti nadležni Odijel Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Ukoliko bi se na preostalom području Općine Suhopolje prilikom izvođenja
građevinskih ili drugih radova naišlo na arheološke nalaze, radove je nužno prekinuti te o
nalazima bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.
Arheološka istraživanja (terenske preglede, snimanja, geofizička i druga ispitivanja,
iskopavanja, nadzor) mogu obavljati samo ovlaštene stručne osobe, na temelju pismenog
odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela.”.
Članak 174.
Dosadašnji članci 203., 204., 205., 206. i 207. postaju članci 191., 192., 193., 194. i 195.
Članak 175.
Dosadašnji članak 208. postaje članak 196.
U stavku 1. riječi “je dozvoljeno odlagati samo na odlagalištu otpada” mijenjaju se
riječima “treba zbrinjavati sukladno zakonskoj važećoj regulativi”.
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Članak 176.

Dosadašnji članak 209. briše se.

riječi “ograđena,”, a riječi “pod određenim
nagibom sa sabirnom jamom ili posudom,
opremljeno opremom za sigurno rukovanje i
odvojeno skladištenje” brišu se.

Članak 177.
Članak 185.
Dosadašnji članak 210. postaje članak 197.
Članak 178.

Dosadašnji članci 220., 221. i 222. postaju
članci 204., 205. i 206.

Dosadašnji članci 211., 212. i 213. brišu se.

Članak 186.

Članak 179.

Dosdašnji članak 223. postaje članak 207.
koji se mijenja i glasi:
“Podatke o opasnom otpadu treba dostavljati
u bazu Registra onečišćenja okoliša.”.

Dosadašnji članak 214. postaje članak 198.
koji se mijanja i glasi:
“Na području općine ne planira se izgradnja
novog odlagališta otpada.”.
Članak 180.
Dosadašnji članak 215. postaje članak 199. u
kojem se iza riječi “Strategijom zaštite okoliša “
dodaju riječi “i Planom gospodarenja otpadom
RH”.
Članak 181.
Dosadašnji članak 216. postaje članak 200.
U stavku 1. riječi “njegova skladištenja, ili
takav otpad odvoziti na prikupljališta opasnog
otpada, za koje se prema Strategiji i Programu
prostornog uređenja republike Hrvatske
predviđa pet lokacija na području Županije
(Virovitica, Slatina, Orahovica, Pitomača i
Voćin)” mijenjaju se riječima “,zbrinjavanja”.
Članak 182.
Dosadašnji članak 217. postaje članak 201.

Članak 187.
Dosadašnji članak 224. postaje članak 208.
Članak 188.
Dosadašnji članak 225. postaje članak 209.
U stavku 1. riječi “na propisanim obrascima
potrebno je redovito” brišu se, a riječi “katastar
emisija u okoliš” mijenjaju se riječima “Registar
onečišćenja okoliša”.
Članak 189.
Dosadašnji članak 226. postaje članak 210.
koji se mijenja i glasi:
“Nakon uspostave rada centra za
gospodarenje otpadom, općina Suhopolje je
dužna na svom području uspostaviti rad
građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog
značaja (RD/PS).”.

Članak 183.

Članak 190.

Dosadašnji članak 218. postaje članak 202.
U stavku 1. riječi “oznaku “Opasni otpad” i
naziv vrste otpada” mijenjaju se riječima
“propisane oznake sukladno zakonskoj
regulativi”.

Dosadašnji članak 227. postaje članak 211.
U stavku 1. riječi “i sekundarne sirovine”
brišu se.

Članak 184.

Iza članka 211. dodaje se članak 212. i glasi:
"Otpad čija se svojstva mogu iskoristiti,
skladištiti u uvjetima za očuvanje kakvoće u
svrhu ponovne obrade.".

Dosadašnji članak 2019. postaje članak 203.
U stavku 1. iza riječi “natkrivena,” dodaju se

Članak 191.
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Članak 192.

Dosadašnji članak 228. postaje članak 213.
U stavku 2. riječ "Lokacije" mijenja se riječju
"Lokacija", a riječi "određene su" mijenjaju se
riječima "određena je".
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:
"Na istoj lokaciji dozvoljeno je zbrinjavati
građevinski otpad za područje Općine
Suhopolje.".
Članak 193.
Dosadašnji članak 229. briše se.
Članak 194.
Dosadašnji članak 230. postaje članak 214.
koji se mijenja i glasi:
"Javnu uslugu prikupljanja komunalnog
otpada može vršiti trgovačko društvo koje
osniva JLS, javna ustanova koju osniva JLS ili
pravna, odnosno fizička osoba na temelju
ugovora o koncesiji.".
Članak 195.
Dosadašnji članak 231. briše se.
Članak 196.
Dosadašnji članak 232. postaje članak 215.
U stvaku 1. iza riječi "očevidnika" dodaju se
riječi "pružatelji usluga zbrinjavanja otpada
dužni
su",
riječi
"komunalne
tvrtke
(koncesionar) redovito moraju" brišu se, a riječi
"nadležnim institucijama, koje vode registar
emisija u okoliš" mijenjaju se riječima "u bazu
Registara onečišćenja okoliša".
Članak 197.
Dosadašnji članci 233., 234., 235., 236., 237.,
238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245.,
246. i 247. postaju članci 216., 217., 218., 219.,
220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227.,
228., 229. i 230.
Članak 198.
Dosadašnji članak 248. postaje članak 231.

U stavku 1. iza riječi "(općina)" dodaju se
riječi "i Zakonu o zaštiti požara".
Članak 199.
Dosadašnji članci 249. i 250. postaju članci
232. i 233.
Članak 200.
Dosadašnji članak 251. postaje članak 234.
koji se mijenja i glasi:
"Osim zahvata utvrđenih Uredbom o procjeni
utjecaja na okoliš, provođenje postupka
procjene utjecaja na okoliš obvezno je i za
zahvate
utvrđene
Prostornim
planom
Virovitičko-podravske županije.".
Članak 201.
Dosadašnji članci 252., 253., 254., 255. i 256.
postaju članci 235., 236., 237., 238. i 239.
Članak 202.
Dosadašnji članak 257. postaje članak 240.
U stavku 1. ispred riječi "Detaljnog" dodaju
se riječi "Urbanističkog planauređenja UPU
"Centar" u obuhvatu postojećeg", riječi
"(DPU):" mijenjaju se riječima:
"DPU "Centar" (56,20 ha)", riječi "DPU
"Centar"" brišu se, iza riječi ""Športski centar
park"" dodaju se riječi "(14,93 ha)", a iza riječi
""Odboj jug"" dodaju se riječi "(23,24 ha)".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Unutar obuhvata UPU-a, a do donošenja
UPU-a, dozvoljena je adaptacija, rekonstrukcija,
dogradnja i nadogradnja postojećih građevina
kao i izgradnja novih građevina samo na već
formiranim i uređenim građevinskim česticama
koje imaju neposredan pristup sa postojećih
javnih prometnica i mogućnost priključka na
infrastrukturne sustave.".
Članak 203.
Dosadašnji članak 258. postaje članak 241.
U stavku 1. riječi "Programima mjera za
unapređenje stanja u prostoru predlagati"
mijenjaju se riječima "prijedlozima za
unapređenje prostornog razvoja planirati".
Stavak 2. briše se.
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Članak 204.

Dosadašnji članak 259. postaje članak 242.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
"Uz trase postojećih i planiranih cesta,
osobito brzih cesta, dozvoljeno je planirati sve
infrastrukturne sustave (magistralne plinovode,
vodovode, odvodnju, sisteme elektroopskrbe i
telekomunikacije) bez izmjene ovog Plana. ".
Članak 205.
Dosadašnji članci 260., 261. i 262. postaju
članci 243., 244. i 245.

4.1.b.
4.2.
4.4.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.18.
4.19.

Članak 206.
4.20.
Dosadašnji članak 263. postaje članak 246.
U stavku 2. riječi ""Programu mjera za
unapređenje stanja u prostoru općine
Suhopolje"" mijenjaju se riječima "prijedlogu za
unapređenje prostornog razvoja".
Članak 207.
Dosadašnji članci 264. i 265. postaju članci
247. i 248.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 208.
Danom stupanja na snagu ovih III. Izmjena i
dopuna PPUO Suhopolje prestaju
važiti oni postojeći kartografski prikazi, koji
su sastavni dio Odluke o donošenju PPUO
Suhopolje („Službeni vjesnik" Općine
Suhopolje broj 3/05. 7/07. i 1/08 – ispravak,
"Službeni glasnik" Općine Suhopolje broj
5/15), a sada se zamjenjuju s kartografskim
prikazima iz čl. 3. ove Odluke i to:
Kartografski prikazi u mjerilu 1:25 0000
* karta broj 1 – Korištenje i namjena površina
* karta broj 2 – Infrastrukturni sustavi
* karta broj 3 – Uvjeti za korištenje, uređenje i
zaštitu prostora
Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000
Kartografski prikazi 4. Građevinska područja
naselja
4.1.a.
Građevinsko područje naselja
Suhopolje – istok

4.21.

Građevinsko područje naselja
Suhopolje – zapad
Građevinsko područje naselja Borova
Građevinsko područje naselja Cabuna
Građevinsko područje naselja
Levinovac
Građevinsko područje naselja Mala
Trapinska
Građevinsko područje naselja Naudovac
Građevinsko područje naselja Orešac
Građevinsko područje naselja Pčelić
Građevinsko područje naselja Pepelana
Građevinsko područje naselja Trnava
Cabunska
Građevinsko područje naselja Velika
Trapinska
Građevinsko područje naselja
Zvonimirovo
Građevinsko područje naselja
Žiroslavlje
Članak 209.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Suhopolje iz čl. 2. ove
Odluke izrađene su kao izvornik u četiri
primjerka koji su potpisani od predsjednice
Općinskog vijeća Općine Suhopolje i
ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine
Suhopolje i čuvaju se:
⁃ jedan primjerak u pismohrani Općine
Suhopolje,
⁃ jedan primjerak u Zavodu za prostorno
uređenje Virovitičko-podravske županije,
⁃ jedan primjerak u Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Virovitičkopodravske županije,
⁃ jedan primjerak u Ministarstvu graditeljstva i
prostornog uređenja,
Članak 210.
Istovjetnost dodatnih primjeraka ovog Plana
s izvornikom ovjerava Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Virovitičko-podravske
županije.
Članak 211.
Uvid u III. Izmjene i dopune PPUO iz čl. 1.
ove Odluke osiguran je u Općini
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Suhopolje, Suhopolje, Trg Sv. Terezije 10,
Zavodu za prostorno uređenje Virovitičkopodravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1 i
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša
Virovitičko-podravske
županije,
Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1.
Članak 212.
Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik
da izradi pročišćeni tekst odredbi za provedbu i
grafičkog dijela Prostornog plana uređenja
Općine Suhopolje u elektroničkom i analognom
obliku u roku od trideset dana od dana stupanja
na snagu Odluke o III. izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
Članak 213.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.

KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-125
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
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 svojoj 34.
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine,
donijelo je
O D LU K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području jedinice lokalne samouprave
unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima" iz programa
Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020

Članak 1.
Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na
području jedinice lokalne samouprave unutar
mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima" , podmjera 7.4. »Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu« za
operaciju
7.4.1.
„ULAGANJA
U
POKRETANJE,
POBOLJŠANJE
ILI
PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH
USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO,
UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I
KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU
INFRASTRUKTURU“ iz programa Ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020. Naziv ulaganja je rekonstrukcija i
dogradnja Hrvatskog doma u Suhopolju.
Iznos investicije prema projektantskom
troškovniku iznosi 8.840.689,36 kuna.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je prilog "Opis
projekta/operacije".
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje
KLASA: 360-01/17-01/5
URBROJ: 2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ASUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur. v.r.

Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma ("Narodne novine" broj 152/08) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na 34. sjednici održanoj 20. ožujka
2017. godine, donosi
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Odluku
o namjeri osnivanja turističke zajednice
Općine Suhopolje
Članak 1.
Ovom Odlukom o namjeri osnivanja
turističke zajednice Općine Suhopolje (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se potreba
osnivanja turističke zajednice Općine Suhopolje
i pokreće postupak za njeno osnivanje, a sve radi
poticanja razvoja i unapređenja turizma na
svome području.

Broj 1

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Načelnik
KLASA: 022-01/17-01/14
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 14. ožujak 2017.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE SUHOPOLJE
1. srpanj 2016. do 31. prosinac 2016.

Članak 2.
Ovlašćuje se, sukladno odredbi članka 25.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma ("Narodne novine" broj
152/08) općinski načelnik da:
⁃ obavi sve potrebne normativne i druge
pripravne radnje za osnivanje turističke
zajednice,
⁃ surađuje
s
turističkom
zajednicom
Virovitičko – podravske županije u postupku
osnivanja turističke zajednice,
⁃ izradi procjenu izvornih prihoda potrebnih za
rad turističke zajednice,
⁃ podnese zahtjev za osnivanje turističke
zajednice Ministarstvu turizma,
⁃ pripremi, sazove u predsjedava osnivačkoj
skupštini turističke zajednice.
Članak 3.
Općina Suhopolje će u Proračunu osigurati
novčana sredstva potrebna za rad turističke
zajednice u iznosu od 250.000,00 kuna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave, a objaviti će se u "Službenom glasniku"
Općine Suhopolje.
KLASA: 334-02/17-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

IZVJEŠĆE
o radu načelnika Općine Suhopolje
za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj i regionalnoj samoupravi (NN 19/13
– pročišćeni tekst) i člankom 42. Statuta Općine
Suhopolje ("Služeni glasnik" broj 2/13) načelnik
dva puta godišnje podnosi izvješće o radu
predstavničkom tijelu.
Načelnik općine sukladno Zakonu i Statutu u
okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge
općih akata, izvršava i osigurava izvršenje općih
akata i odluka Općinskog vijeća, utvrđuje
prijedlog Proračuna Općine i njegovo izvršenje,
upravlja nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine, odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina sukladno
Zakonu, upravlja prihodima i rashodima
Općine, upravlja novčanim sredstvima na
računu Proračuna te obavlja i druge poslove
utvrđene Statutom Općine.
Sukladno naprijed navedenom podnosim
slijedeće izvješće.
PROJEKTI I OBJEKTI
U mjesecu lipnju dobivene su građevinske
dozvole za Društvene domove u Pepelanama i
Žubrici, a u prosincu i za Društveni dom u
Pčeliću, s tim da se je odmah počelo sa radovima
na izgradnji domova u Pepelanama i Žubrici i do
kraja godine zgrade su stavljene pod krov, a
riješeni su i priključci na struju i vodu.
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Vrijednost radova za sva tri doma iznosi
1.300.000,00 kuna s tim da je pokrenut postupak
kojim će se preko Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije pokušati
ishoditi određena sredstva za izgradnju ovih
domova.
Izgrađeni su – izbetonirani nogostupi u
naselju Suhopolje u ulicama Matije Gupca,
Stjepana Radića i u Preradovićevoj ulici te u
naselju Borova od Područne škole s tim da je
napravljen i pješački most preko kanala Crna
Jaruga.
Nastavljeni su radovi na trećoj fazi izgradnje
kanalizacijske
mreže
i
prema
svim
predviđanjima, budući su osigurana financijska
sredstva, za očekivati je da će se sva
domaćinstva koja to žele moći priključiti na
kanalizacijski mrežu do jeseni 2017. godine.
Paralelno se radi na anglomeraciji – izradi
projektne dokumentacije za naselje Borova,
Pčelić, Cabuna, Jugovo Polje i Orešac i po
osiguranju sredstava i ta bi se naselja u skoroj
budućnosti mogla priključiti na sustav, budući
uređaj ima dovoljne kapacitete da prihvati sve
otpadne vode.
Puštanjem u rad jednog dijela kanalizacije na
kraju Vukovarske ulice uređeno je prihvatilište
za ispumpavanje kreina, održan je sastanak sa
davateljima usluga za ispumpavanje septičkih
jama i od tada ovaj sustav vrlo dobro funkcionira
čime se konkretno radi na zaštiti okoliša naše
općine.
Za potrebe održavanja makadamskih putova i
otresišta u Borovi, Pčeliću, Pepelanama,
Trapinskoj, Dvorskoj, Pivnici, Levinovcu,
Trnavi, Mandincu, Cabuni, Jugovom Polju i
Naudovcu, nabvaljeno je 500 metara kubnih
kamena koji je ugrađen u te ceste, a za
napomenuti je da smo prema MRRFEU
nominirali za rekonstrukciju cestu u Velikoj
Pemiji, naselje Borova čija vrijednost iznosi cca.
3.500.000,00 kuna.
Započeti su radovi na obnovi zvonika u
Orešcu, obnovljena je fasada na mrtvačnici u
Levinovcu te je ograđeno katoličko groblje u
Pivnici Slavonskoj.
Održane su dvije radionice, na izradi
Strategije razvoja Općine Suhopolje i nakon
izrade završne verzije Strategija je pred
usvajanjem,
U drugoj polovici 2016 godine imali smo na
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raspolaganju 11 radnika po osnovi javnih radova
u trajanju od 3 mjeseca, ali su oni bez obzira na
to dali značajan doprinos na uređenju javnih
površina, grobalja, bankina, nogostupa itd.
Pored njih imali smo tijekom cijele godine u
različitim intervalima 18 osoba koje su preko
probacijskog ureda Bjelovar, a na području naše
općine bili na izvršavanju kazne zatvora
zamjenom za rad za opće dobro i velika većina
njih taj je posao odradila vrlo korektno.
Sa tvrtkom Feliks sklopljen je ugovor o
obavljanju usluga skloništa za životinje i
higijeničarske službe, a tijekom 2016. godine
tvrtka je imala 51 intervenciju od čega 27 u
drugoj polovici 2016. godine.
Sa tvrtkom Asanator d.o.o. Iz Osijeka
potpisan je ugovor za dezinsekciju i deratizaciju
naselja na području općine Suhopolje, tretiranje
je obavljeno, a nadzor obavljenih poslova
izvršio je Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok"
iz Virovitice. Za obavljenje ovih poslova bili su
raspisani natječaji, ali su se na njih javile samo
ove dvije tvrtke.
Povodom dana općine, a na svečanoj
sjednici, ministrar Tomislav Tolušić i
obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak
potpisali su ugovor kojim će se obnoviti dvorac
grofa Jankovića u Suhopolju, u međuvremenu je
proveden javni natječaj, odabran izvođač
radova, a radovi bi trebali početi u travnju 2017.
godine.
ZEMLJIŠNA
PROBLEMATIKA
ELEMENTARNE NEPOGODE

I

04. svibnja 2016. godine proglašena je
elementarna nepogoda (mraz), a štetu je
prijavilo 175 fizičkih i pravnih osoba. Ukupna
šteta je iznosila 13.308,00 kuna, a od
Ministarstva financija 27. prosinca 2016.,
zaprimili smo 580.515,00 kuna koji je dva dana
kasnije isplaćeno oštećenicima..
Po pitanju prodaje državne zemlje u
realizaciji su 32 ugovora s rokom otplate od 15
godina, a zaduženje za 2016. godinu iznosi
289.334,82 kune od čega je uplaćeno
252.160,77 kuna od kojeg iznosa općini pripada
65% ili 163.904,73 kune.
U veljači 2016. godine istekla su 42 ugovora
o davanju državne zemlje u zakup na 5 godina, a
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od 29 zahtjeva za produženje Ugovora Agencija
je do sada odradila 20 ugovora.
Za zakup državne zemlje na 20 godina
sklopljeno je 7 ugovora čija ukupna vrijednost
iznosi 33.502,68 kuna i cjelokupni iznos je
uplaćen, a općina je od toga po prihodovala 65%
ili 21.776.74 kune.
Zaključak – svi zakupci koji su dužni zakup
državne zemlje, predani su Državnom
odvjetništvu na daljnje rješavanje.
Vezano uz komunalnu naknadu u drugoj
polovici 2016. godine izdano je 15 rješenja za
nove obveznike plaćanja komunalne naknade, a
u tom periodu naplaćeno je 547.644,00 kune od
kojega iznosa jedan dio otpada i na dugove iz
prijašnjih godina.
Općina Suhopolje u suradnji sa tvrtkom
Agrokontrola iz Zagreba sklopila je ugovor o
100 kontrola i analiza uzoraka tla za 24 osobe s
područja naše općine koje su se javile na
raspisani natječaj.
Budući je Općina Suhopolje duže vrijeme
bila iz objektivnih razloga bez komunalnog
redara, 24. kolovoza na upražnjeno mjesto
zaposlili smo novoga djelatnika u osobi Jasmina
Šake.

SOCIJALNA POLITIKA
Socijalnoj politici i brizi za socijalno
najugroženije
stanovnike
naše
općine
posvećivali smo dužnu pažnju sukladno
financijskim mogućnostima, a ona se ogledala u
sljedećem:
− Objavljen je i proveden natječaj za dodjelu
studentskih stipendija nakon čega je potpisan
ugovor sa 28 studenata kojima se isplaćuje
mjesečna stipendija u iznosu od 500,00 kuna.
− Kao i prijašnjih godina sufinancira se
prijevoz srednjoškolaca kao i djece
predškolske dobi.
− Odobreno je 14 zahtjeva za jednokratnu
pomoć, a 15 siromašnih obitelji dobilo je
poklon povodom Božićnih blagdana kao i
poklon pakete iz socijalne samoposluge, dok
su u više navrata dijeljene i mandarine.
− Donesena je Odluka o povećanju jednokratne
novčane pomoći za rođenje djeteta sa 1.000
na 2.000 kuna, a u drugom polugodištu 2016.
isplaćena je naknada za 27 novorođenčadi.
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− Od 1. travnja do 30. studenog zaposleno je 6
žena po osnovu mjere "Javni rad – pomoć u
zajednici".
− Za 175 korisnika minimalne novčane
naknade isplaćeno je 153.846,00 kuna
sredstava za ogrijev.
− Osnovnoj školi Suhopolje isplaćena je
godišnja dotacija u iznosu od 100.000,00
kuna za pokriće materijalnih troškova.
− Povodom Dana dječje radosti za djecu do
zaključno 4. razreda Osnovne škole
podijeljeno više od 700 poklona po mjestima
s područja naše općine.
KULTURNI I DRUGI DOGAĐAJI
U drugoj polovici godine odvija se većina
kulturnih događanja u kojem centralno mjesto u
svakom pogledu zauzima manifestacija "Dani
Općine Suhopolje" koja je prošle godine trajala
od 5. – 15. kolovoza. Najatraktivniji nastupi
svakako su bili nastupi rock sastava "Brkovi",
tamburaškog sastava "Kočije" i spektakularni
koncert Mate Bulića.
Ne manje vrijedne bile su naše udruge koje su
organizirale razna sportska natjecanja, pripreme
različitih jela, reviju pasa koja postaje tradicija i
nezaobilaznu 9 međunarodnu smotru folklora
"Golubica bijela" kao i mnogobrojne izložbe
koje govore o dugogodišnjoj kulturnoj tradiciji
naše općine.
Svima koji su dali doprinos, na kako mnogi
kažu vrlo sadržajnom i dostojno obilježenom
danu općine, kao i nekolicini sponzora
najiskrenija zahvala i vjerujem da će tako biti i u
buduće jer općina Suhopolje to zaslužuje.
Na svečanoj sjednici općinskog vijeća,
zaslužnim pojedincima i tvrtkama dodijeljena su
zaslužena priznanja i plakete.
15. listopada 2016. u suradnji s našim
župnikom organizirano je obilježavanje
blagdana Svete Terezije Avilske, zaštitnice
Župe Suhopolje.
Po prvi puta, zahvaljujući entuzijazmu
pojedinaca organizirana je i manifestacija "Plaža
kulture" po kojoj smo pored Zagreba bili jedino
mjesto u Republici Hrvatskoj koje je istu
organiziralo.
I ovom prilikom želim istaći da su naše
udruge naše bogatstvo i samo zahvaljujući
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prvenstveno njihovom radu imamo tako bogat
društveni i kulturni život na području općine.
Budući se kreće s obnovom dvorca grofa
Jankovića u Suhopolju, čime će se stvoriti
pretpostavke razvoja turizma na području naše
općine, pokrenuta je inicijativa za osnivanje
turističke zajednice Općine Suhopolje čIji će
osnovni zadatak biti da održi stare i osmisli nove
sadržaje u smislu turitičke ponude kojima naš
kraj obiluje.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34.
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje
1. srpanj – 31. prosinac 2016. godine
Članak 1.

Ovo su pobrojana samo najznačajnija
događanja u drugoj polovici 2016. godine, a od
ostalih kulturnIh događanja napominjem još
kazališne predstave za naše mještane,
primjereno ukrašen centar Suhopolja povodom
Božićnih blagdana te Božićni koncerti KUU
Suhopolje, pjevački zbor "Hrvatska žena" iz
Vukovara, puhačkog kvinteta "Il silenzio", naše
vokalne grupe "Contesse" te doček Nove
Godine pod satom koji postaje tradicionalan.

Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje 1. srpanj – 31. prosinac
2016. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/17-01/14
URBROJ: 2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017.

FINANCIJE
Iz izvješća o izvršenju proračuna za 2016.
godinu mislim da je vidljivo sve, ponašali smo
se racionalno i pripremili se za značajne
investicije koje će uslijediti u 2017. godini.
Bitno je za napomenuti da i dalje nemamo niti
jedne lipe kreditnog zaduženja, da sve svoje
obveze redovito podmirujemo i da su plaćeni svi
računi.
Tijekom 2016. godine u Jedinstveni upravni
odjel zaprimljeno je 1511 predmeta dok je
izdano 2765 akata raznih sadržaja, što samo po
sebi govori o dobrom odrađenom poslu.
Zahvaljujem se svima koji su dali svoj
doprinos u realizaciji naprijed navedenih
aktivnosti, zahvaljujem se također i predsjednici
i članovima Općinskog vijeća na uistinu
primjerenoj suradnji u ove 4 godine i vjerujem
da će i novi načelnik i novi članovi Općinskog
vijeća imati ovako dobru suradnju.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
KLASA: 363-01/17-01/5
URBROJ: 2189/05-09/29-17-1
Suhopolje, 6. ožujak 2017.
IZVJEŠĆE KOMUNALNOG REDARA
OPĆINE SUHOPOLJE

Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

srpanj – prosinac 2016.
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IZVJEŠĆE
o radu komunalnog redara Općine
Suhopolje za razdoblje srpanj 2016. –
prosinac 2016. godine
OPĆENITO
Tijekom druge polovine 2016. godine
obavljao sam poslove i zadatke nadzora nad
provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
10/15), u cilju uređenja naselja na području
Općine Suhopolje. Poslove i radne zadatke
obavljao sam za vrijeme radnog vremena.
NADZOR ODLAGALIŠTA
Nadzor nad odlagalištima provodio sam
jedanput u mjsečno , a po potrebi i češće, te sam
o stanju istih obavještavao Voditelja Odsjeka za
gospodarstvo i komunalne poslove. Za
izvještajni period izvršeno je 10 nadzora.
Stanje na odlagalištima:
Odlagalište u Cabuni: Nije bilo odlaganja
otpada.
Odlagalište u Jugovom Polju: 2 – 3 slučaja
odlaganja manjih količina otpada ali izvršitelji
nisu indetificirani.
Odlagalište u Orešcu: 2 – 3 slučaja
odlaganja manjih količina otpada ali izvršitelji
nisu indetificirani.

Broj 1

izvještajni period.
Po svim Mjesnim odborima trava se kosila
jedan puta mjesečno, odnosno po potrebi i češće
kao i ostale javne površine gdje je to potrebno.
Predsjednici Mjesnih odbora su bili
obaviješteni telefonskim putem o obavljanju
košnje od strane radne grupe u njihovom
naselju.
Radnici su raspoređivani na poslove uređenja
mjesnih domova, uređenja centra Suhopolja,
mrtvačnica i betoniranje nogostupa i sl..
Za radnike se svakodnevno vodila evidencija
o radnom vremenu.
Bili su raspoređivani na radne zadatke
sukladno dogovoru sa voditeljem Odsjeka.
Vodio sam brigu o potrebama radnika na terenu
u smislu nabavke goriva, strune, rezervnih
dijelova, prijevoza kao i nadzora nad zadatim im
poslovima.
Navodim neke radnje koje su se provodile
svaki mjesec, a po potrebi i češće ;
Održavao se centar Suhopolja, uređivala
mrtvačnica u Suhopolju; redovno svaki tjedan,
te prije i poslije ukopa pokojnika. Staze na
groblju su se prskale herbicidom kako bi se
uništavao korov.
U obavljanje radova su bili i uključeni
socijalna grupa koja je po rješenju Centra za
socijalnu skrb bila upućena u Općinu Suhopolje
na obavljanje radova a izvršavali su ih 1. dan
tjedno
RAD ZA OPĆE DOBRO

Odlagalište u Gačištu: Nije bilo odlaganja
otpada.
RADNA GRUPA NA ODRŽAVANJU
ZELENIH POVRŠINA – JAVNI RADOVI
U drugoj polovini 2016. godine nastavljeni
su radovi na održavanju javnih površina, groblja
i objekata na području Općine Suhopolje.
Broj zaposlenih je bio : u rujnu 11 radnika, u
listopadu 11 radnika, u studenom 11 radnika, što
u prosjeku iznosi oko 11 radnika mjesečno za

U Općinu Suhopolje je upućeno na
izdržavanje kazne rada za opće 6 osuđenika od
strane Sektora za probaciju i 12 osuđenika
Prekršajnog suda u Virovitici koji su bili
raspoređeni na izvršavanje kazne rada za opće
dobro, te su radili poslove koji su bili u interesu
Općine Suhopolje na prostoru 15 M.O. –
Mjesnih odbora.
1. U MO Suhopolje osim navedenih poslova
obavljani su i drugi poslovi: održavanje parka
u centru Suhopolja, košnja trave na igralištu u
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Kapanu kod parka i kod izbornog mjesta,
košnja trave u Dječjem vrtiću Suhopolje, na
općinskoj čestici kod ambulante, kod mlina u
ulici Vladimira Nazora, kod raskrižja ulica
Alojzija Stepinca i Ivana Gundulića,
općinske čestice na Ovčari kod doma te
pomoć pri pripremi za betoniranje nogostupa
u ulicama S. Radića, P. Preradovića i K.
Zvonimira, izveo se i zahvat produbljenja
postojećeg kanala u ulici V. Nazora.
2. U MO Borova redovno se kosila trava u
centru mjesta, oko mjesnog doma, oko
pravoslavne crkve, javne površine i u ulici
Velika Pemija, Mala Pemija i igralište u ulici
Draga te se redovno uređivala mrtvačnica. U
Bukovoj se kosila trava u središtu mjesta i
Mrtvom jarku u dva navrata., priprema terena
za betoniranje nogostupa od škole do ulice V.
Pemija.
3. U MO Pčelić kosila se trava kod mrtvačnice,
centru mjesta (trokut) i kod spomenika kao i
dijelovi javnih površina ispred zapuštenih
kuća u dogovoru s predsjednikom MO.
4. U MO Cabuna kosila se trava na općinskoj
čestici kod škole, u centru mjesta i kod
mjesnog doma te u parku u ulici Alojzija
Stepinca.
5. U MO Jugovom Polje redovno se kosila
trava na nogometnom igralištu i kod mjesnog
doma te kod autobusne kućice. Osim toga,
redovno se uređuje mrtvačnica.
6. U MO Orešac održavala se površina oko
mjesnog doma te se redovno kosila trava na
nogometnom igralištu.
7. U MO Gačište redovno se kosila trava oko
mjesnog doma i centar mjesta kao i dvorište
pravoslavne crkve, „sveštenikove kuće“ i
dijelovi javne površine.
8. U MO Naudovac kosila se trava u parku kod
spomenika, kod stare škole i čestica kod
„laktofriza“ u centru sela.
9. U MO Zvonimirovo kosila se trava kod
mjesnog doma, izvodili su se i pomoćni
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radovi na uređenju doma (postavljanje
sanitarije u wc).
10. U MO Žubrica kosila se trava na
parkiralištu kod groblja, kod autobusne
kućice i kod zvonika.
11. U MO Budanica kosila se trava kod
mjesnog doma i kod zvonika.
12. U MO Pivnica kosila se trava kod mjesnog
doma.
13. U MO Pepelana kosila se javna površina
kod mrtvačnice i kod mjesnog doma. Osim
toga, redovno se uređivala mrtvačnica u
Rodinom Potoku.
14. U MO Levinovac kosila se trava kod
mrtvačnice, mjesnog doma i crkve.
15. U MO Trapinska kosila se trava na čestici
kod groblja, jedan put oko mjesnog doma i
kod autobusne kućice.
Od većih i složenijih poslova koji su
obavljeni u drugoj polovini 2016. godine
izdvajam slijedeće poslove:
- uređenje Općinske čestice u Pčeliću (za
mjesni dom) – (sanitarna sječa)
- radovi na groblju u Pepelanama (postavljanje
ograde)
- uređenje odlagališta Lepirovac (košnja trave)
- radovi na uređenju staze u Kapanu ( čišćenje
staze)
- pomoćni radovi na betoniranju staze u ulici P.
Preradovića u Suhopolju
- pomoćni radovi na betoniranju staze u ulici
K. Zvonimira u Suhopolju
pomoćni radovi na betoniranju staze u
Borovi( relacija od škole do ulice Velika
Pemija)
- radovi na uređenju staze u ulici Vukovarska
(čišćenje staze)
Redovito se održavalo čišćenje centra u
Suhopolju, svakodnevno su se praznili koševi te
„skidali“ stare plakate.
Košnju na grobljima obavlja Tvrtka Oscar uz
obavezan nadzor pojedinog groblja, uz
prisutnost predstavnika tvrtke Oscar, te se o
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tome predaje Zapisnik voditelju odsjeka na uvid
odnosno načelniku.
Biootpad, plastični otpad i lampione
sakupljene prilikom uređenja groblja, odvozila
je tvrtka "FLORA" d.o.o, uz organiziranje i
nadzor komunalnog redara.
Navedeni otpad je odvozio po nalogu
komunalnog redara odnosno voditelja Odsjeka i
to; kad se za to ukazala potreba, odnosno kad se
dobrim dijelom napune postojeći kontejneri na
grobljima.

LOKACIJA ISPUŠTANJA SADRŽAJA
SEPTIČKIH JAMA
Dana 03.05.2016. godine održan je sastanak
zajedno sa vršiteljima usluge odvoza otpada
septičkih jama gdje je prisustvovalo 25 vršitelja
a ujedno je određena lokacija ispuštanja
sadržaja septičkih Odboj – Jug.
Sastanku je predočio predstavnik Virkoma
d.o.o. Tomislav Kovačević koji ih je upoznao sa
načinom i uvjetima pražnjenja sadržaja
septičkih jama budući da se sadržaj ispušta u
kanalizacijski vod pri čemu je i napravljeno
ugibalište za ispust otpada sadržaja septičke
jame.
Danim izjavama od strane Općine Suhopolje
prihvatili su uvjete i način obavljanja pražnjenja
sadržaja septičke jame.

NADZOR PROMETNICA
Prilikom obilazaka terena pratim i stanje na
prometnicama. Prometnice na području Općine
Suhopolje su u dobrom stanju. O eventualnim
oštećenjima na cesti koje primijetim
obavještavam
Voditelja
Odsjeka
za
gospodarstvo i komunalne poslove koji
poduzima daljnje mjere za održavanje istih.

JAVNA RASVJETA
Službene
zabilješke
o
pregorijelim
sijalicama, koje su prijavljene od strane
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mještana i predsjednika Mjesnih odbora, te po
vlastitom zapažanju, prosljeđuju se voditelju
Odsjeka za gospodarstvo i komunalne poslove.
.FOTODOKUMENTACIJA
Vrši se fotografiranje i arhiviranje svih
poduzetih radnji prilikom obavljanja revizija,
prilikom sastavljanja zapisnika, kao i obilaska
događanja. Također se vrši „bilježenje“ raznih
manifestacija
na Općini Suhopolje te se
fotografije
prezentiraju
na
Općinskim
stranicama.
HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
Sukladno odredbama Ugovora o
obavljanju usluga skloništa za životinje i
higijeničarske službe, sklonište za životinje
Virovitica, odnosno tvrtka Feliks d.o.o., na
području Općine Suhopolje, tijekom druge
polovine 2016. godine, je imala dvadeset i
sedam (27) intervencija.
Tijekom 2016. godine tvrtka Feliks d.o.o. je
na području Općine Suhopolje imala 51
intervencija uglavnom po pozivu komunalnog
redara.
U prilog tomu priložena je kopija Izvješća o
radu tvrtke Feliks d.o.o.
Navodim da sam zajedno sa Veterinarskom
inspekcijom odnosno inspektoricom Mirjanom
Grahli Sertić po mojoj inicijativi izlaskom na
teren po službenoj dužnosti u naselju Gaćište
ulica Gaćište 1, vlasnika kuće Damira Kašćela
izvršili nadzor na psima koji nisu čipirani niti
cijepljeni budući da je zakonska obveza svakog
vlasnika.
Donešena je i Odluka o uvjetima držanja
kućnih ljubimaca i postupanju s napuštenim ili
izgubljenim životinjama budući da Općina
Suhopolje ima veliki problem zbog napuštenih
pasa odnosno pasa koji imaju svog vlasnika ali
nemarom mještana zbog ne čipiranja i ne
cijepljenja oni se smatraju napuštene ili
izgubljene životinje.
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GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Na temelju danih ovlasti Zakonom o
građevinskoj inspekciji, izdano je rješenje o
sanaciji objekta sa adresom Trg sv. Terezije 12,
vlasnice Mirjane Rožić budući da se objekat
nalazi u ruševnom stanju i predstavlja opasnost
po život mještana naselja Suhopolje.
IZRICANJE OPOMENA
Na temelju Odluke o komunalnom redu
izrečeno je 22 opomena zbog nepridržavanja
same Odluke a to su zbog: oštećenja fasada te
njihovog saniranja, neredovitog održavanja
dvorišta, poljoprivrednih zemljišta, živica i
zelenih površina ispred objekata.
Izrečene opomene su se uputile:
M.O. SUHOPOLJE
9 za neodržavanje javnih površina ispred
objekata, neodržavanje živice i dvorišta.
3 za uređenje vanjskog djela fasade i uređenje
pročelja balkona
1 za zabranu kretanja pasa na javnim
površinama igralištima, vrtiću i sl.
M.O. BOROVA
8 opomena zbog neodržavanja dvorišta i
javnih površina ispred objekata.
M.O. PČELIĆ
1 zbog ispuštanja otpadnih voda iz
domaćinstva na javnu površinu ispred objekta.
RAD SA STRANKAMA
Rad sa strankama se obavljao neposredno u
uredu ili izlaskom na teren budući da su
određene situacije zahtijevale izlazak na mjesto
događaja
Odrađeno je i 10 revizija stambenog prostora
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od koje 1 ne ispunjava uvjete za oslobađanje
plaćanja komunalne naknade.
Na temelju zakona o komunalnom
gospodarstvu te Odluke o komunalnoj naknadi
izvršilo se bodovanje kuća za zaduženje
plaćanja komunalne naknade.
Obavljao se je i nadzor obveznika plaćanja
komunalne naknade te je u 2016 godini
zabilježeno 40 novih obveznika od toga 1.
obveznik nije dopustio izmjeru kvadrature kuće
te se pristupilo vanjskom mjerenju kvadrature
kuće.
M.O. SUHOPOLJE 32 novih obveznika
plaćanja komunalne
naknade
M.O. CABUNA
1 novi obveznik plaćanja
komunalne naknade
M.O. BOROVA
2 nova obveznika
plaćanja komunalne
naknade
M.O. PEPELANE 1 novi obveznik plaćanja
komunalne naknade
M.O. JUGOVO POLJE
2 nova obveznika
plaćanja komunalne
naknade
M.O. TRNAVA
1 novi obveznik plaćanja
komunalne naknade
M.O. BUDANICA 1 novi obveznik plaćanja
komunalne naknade
OSTALI POSLOVI
Među ostalim poslovima podrazumijevaju se
poslovi suradnje s MUP-om, Centrom 112,
raznih dojava, suradnja s inspektorima zaštite
okoliša, veterinarskim inspektorima suradnja s
predsjednicima MO, kao i poslovi po nalogu
načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela i voditelja Odsjeka za gospodarstvo i
komunalne poslove.
Među ostalim poslovima je izvršena i
Inventure Općinske imovine.
Referent-komunalni reder
Šaka Jasmin, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2 / 1 3 ) ,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34.
sjednici održanoj 20. ožujka 2017., donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu komunalnog
redara Općine Suhopolje za razdoblje
srpanj 2016. – prosinac 2016. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu komunalnog redara
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja
2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 363-01/17-01/5
URBROJ: 2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (Narodne novine br.
94/13) i članka 40. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje br. 2/13),
Općinski načelnik Općine Suhopolje, podnosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području općine Suhopolje za 2016. godinu
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izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.
godinu, a poglavito o provedbi obveze
razvrstavanja i odvojenog skupljanja otpada.
Sukladno članku 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom jedinice lokalne
samouprave su u obvezi dostaviti godišnje
izvješće o provedbi Plana jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu te ga
objaviti u svom službenom glasilu.
Općine Suhopolje ima Plan gospodarenja
otpadom za period od 2014. - 2020. godine.
II. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o
skupljaču i količina prikupljenog otpada,
način skupljanja i zbrinjavanja otpada
U Općini Suhopolje je organizirano
sakupljanje i odvoz otpada po principu „kućnog
praga“ a obuhvaćena su sva naselja u Općini
Suhopolje,u kojima po popisu stanovništva iz
2011.godine živi 6683 stanovnika u 2265
domaćinstava.
Uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
sa područja Općine Suhopolje,obavlja tvrtka
FLORA d.o.o.,iz Virovitice,sa kojom je dana
23.03.2016. zaključen novi Ugovor o obavljanu
usluge na rok od 10 (deset) godina.
U 2016. godini,miješani komunalni otpad
prikupljao se od fizičkih i pravnih osoba u
spremnike od 120 litara, a odvoz istoga vršio se
svaki tjedan (utorkom),dok se odvojeno
skupljeni otpad,papir,plastika i metal, odvozio
svaki drugi tjedan,naizmjenično.
Podaci o korisnicima komunalne usluge
sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog
otpada sa područja Općine Suhopolje, usklađeni
su sa podacima tvrtke FLORA d.o.o. Virovitca.
Miješani - glomazni otpad,zbrinut je na
odlagalištu u Virovitici,putem FLORA
d.o.o.,kojim ista tvrtka i upravlja,a odvozi se dva
puta godišnje,odnosno po pozivu.
Odvojeni otpad – staklo,preuzima i zbrinjava
tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb.

I. Uvod
Na temelju Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (Narodne novine br. 94/13), Općinski
načelnik Općine Suhopolje podnosi Izvješće o

Odvojeni otpad – tekstil odlaže se u 1 (jednom)
spremniku,kojeg preuzima Flora d.o.o.
Odvojeni otpad – baterije i dr.elektronički otpad
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odlaže se u 1 (jednom) spremniku,koji je vl.
Općine Suhopolje,a preuzima ga Flora d.o.o.
iz Virovitice.

VI. Financijska sredstva za provedbu
mjera gospodarenja otpadom

III.Mjere odvojenog sakupljanja otpada
Općina Suhopolje je u 2016. godini provodila
mjere odvojenog sakupljanja otpada (stakla,
papira,plastike,metala,el.otpada i tekstila).
Odvojeno sakupljanje otpada vršilo se putem
zelenih otoka i na kućnom pragu.
Na području Općine Suhopolje uređeno je 24
zelena otoka na kojima je postavljeno ukupno 68
spremnika i to za: papir, plastiku, el.otpad,
staklo, metal i tekstil.
Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada su
volumena od 1,1 m3 ,a isti su postavljeni u svim
naseljima.
IV. Program gradnje građevina
gospodarenje komunalnim otpadom

sporadično bacanje komunalnog i drugog otpada
uz javne ceste te na druge javne površine.

Za provedbu mjera gospodarenja otpadom, u
2016. godini, planirano je 20.000,00 kn, s tim da
je utrošeno 20.399,46 kn i to za podmirenje
troškova pražnjenja kontejnera te odvoza
komunalnog i drugog otpada.
VII. Zaključak
Općina Suhopolje je u svrhu provedbe
aktivnosti gospodarenja otpadom u 2016.
godini, poduzela niz mjera u cilju poboljšanja
kvalitete sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada.

za

Programom izgradnje objekta i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Suhopolje za 2016. godinu, planirana je
izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta,u
svrhu čega je predviđena lokacija na kčbr.934
k.o.Pčelić,koja je u vlasništvu Općine
Suhopolje,dakle ima u cijelosti riješene
imovinsko-pravne odnose.
Reciklažno
dvorište,ukoliko
Općina
Suhopolje,zbog trenutno važećih zakonskih
propisa, pristupi izgradnji istog,imala bi
osigurane priključke na slijedeće priključke:
- javnu vodovodnu mrežu
- javnu mrežu električne energije
- telekomunikacijsku mrežu
Projekt
izgradnje
reciklažnog
dvorišta,planiran je kandidirati za sufinanciranje
putem FZOEU i MGIPU. Za isti projekt
potrebno je pripremiti dokumentaciju kojom su
uključeni građevinski radovi, te opremanje
reciklažnog dvorišta.
V. Lokacije, količine i troškovi uklanjanja
odbačenog otpada
U 2016. godini nisu evidentirana nova
nelegalna, odnosno divlja odlagališta otpada na
području Općine Suhopolje, ali je uočeno

U narednom periodu posebna će se pozornost
posvetiti uspostavi reciklažnog dvorišta kako bi
se u potpunosti postupilo prema Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom. Osim toga,
pristupit će se edukaciji stanovništva vezano uz
zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje u
domaćinstvima (informatička oprema, baterije,
žarulje, boje za premazivanje i sl.),te odvojenom
sakupljanju otpada (plastike, papira, tekstila i
dr.).
Općina Suhopolje ima relativno čist i
sačuvan prirodni okoliš (vodu, zrak, tlo), u
Općini nema značajnije industrije, a značajan se
porast ne očekuje ni u dogledno vrijeme uz
pretpostavku da će gospodarenje otpadom i
druge mjere za zaštitu i očuvanje okoliša
(biološke i krajobrazne raznolikosti) imati sve
više standarde i kriterije te se ne očekuje veći
negativni utjecaj na okoliš i njegovo
onečišćenje, čemu u prilog govori i činjenica da
je količina prikupljenog otpada,po stanovniku u
vrijeme donošenja Plana gospodarenja otpadom
iznosila 0,54 kg po domaćinstvu.
KLASA: 022-01/17-01/17
URBROJ:2189/05-02/14-17-1
Suhopolje. 15. ožujak 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marijan Brlek, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34.
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom
za Općinu Suhopolje u 2016. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za Općinu Suhopolje u
2016. godini.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.

Članak 2.
Temeljem Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za 2016. godinu i
Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima
za provedbu mjera za otklanjanje otpada u 2016.
godini koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš,
utvrđuju da će se na takvim lokacijama
provoditi sljedeće posebne mjere:
 Učestala
kontrola
lokacija
putem
komunalnog redarstva,
 Postava znakovlja upozorenja o zabrani
odbacivanja otpada,
 Postava informacije o telefonskom broju i
adresi na web stranici Općine Suhopolje na
koji je moguće prijaviti nepropisno
odbacivanje otpada,
 Distribucija letaka o načinu zbrinjavanja
otpada putem davatelja usluge odvoza otpada
Članak 3.

KLASA: 022-01/17-01/17
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur.

Na temelju članka 36. Stavka 10. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ 2/13), Općinsko vijeće općine
Suhopolje na svojoj 34. sjednici održanoj 20.
ožujka 2017. godine, donosi
O D LU K U
o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području
Općine Suhopolje

Na cijelom području Općine Suhopolje vršit
će se edukacija i informiranje građana o
pravilnom postupanju i načinu zbrinjavanja
različitih vrsta otpada putem aktivnosti Općine
Suhopolje i pružatelja usluge prikupljanja otpad
Flora d.o.o iz Virovitice.
Članak 4.
Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3.
koristit će se sredstva iz Proračuna Općine
Suhopolje za 2017. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 351-01/17-01/1
URBROJ:2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se posebne mjere
sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na
lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno
nepropisno odbacivanje otpada.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VJEĆA
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 15. Stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”
broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 14.
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
glasnik“ broj 2/14. i 2/16.) i članka 30. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34.
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. donijelo
O D LU K U
o odabiru ponude za poslove veterinarskohigijeničarske službe na području
Općine Suhopolje
Članak 1.
Za poslove veterinarsko- higijeničarske
službe na području Općine Suhopolje prihvaća
se ponuda FELIKS d.o.o., J. J. Strossmayera 43,
Virovitica od 22. veljače 2017.. godine.
Članak 2.
Ponuditelj iz članka 1. ove Odluke ponudio je
cijenu od 40.000,00 kuna za poslove
veterinarsko- higijeničarske službe na području
Općine Suhopolje bez PDV-a, PDV; 10.000,00
kuna, ukupno s PDV-om 50.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Suhopolje
Marijan Brlek da sa odabranim ponuditeljem
sklopi ugovor na period od 1 (jedne) godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 322-01/17-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-17- 9
Suhopolje, 20. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Savjet mladih Općine Suhopolje
KLASA: 021-05/17-03/1
URBROJ: 2189/05-09/49-17-3
Suhopolje, 20. veljače 2017.

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH
OPĆINE SUHOPOLJE
01. siječanj 2016. godine – 31. prosinca
2016. godine
Savjet mladih Općine Suhopolje (u daljnjem
tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Općine Suhopolje koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na području
Općine Suhopolje.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj
10. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014.
godine, donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta
mladih Općine Suhopolje, temeljem koje je
Komisija za izbor i imenovanje utvrdila
prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva
za predlaganje kandidata za članove Savjeta
mladih Općine Suhopolje. Prethodno navedeni
prijedlog Odluke dostavljen je na razmatranje
Općinskom vijeću Općine Suhopolje koji je isti
prijedlog usvojio na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 31. srpnja 2014. godine. Slijedom iste
Odluke 06. kolovoza 2014. godine objavljen je
Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje
kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Suhopolje. Nakon
prikupljenih prijedloga Komisija za izbor i
imenovanje održala je 05. rujna 2014. godine
sjednicu, obavila kontrolu formalnih uvjete te
donijela zaključak da su sve kandidature za
članove i zamjenike članova pravovaljane, da
svi kandidati imaju prebivalište na području
Općine Suhopolje i da svi kandidati imaju od
navršenih petnaest (15) do navršenih (30)
godina života. Dakle, Komisija je donijela
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za Savjet mladih Općine Suhopolje te
je utvrdila popis važećih kandidatura za članove
i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Suhopolje, odnosno Listu kandidata za izbor u
Savjet mladih Općine Suhopolje.
Slijedom prethodno navedenog Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 12. sjednici
održanoj dana 23. rujna 2014. godine donijelo je

Strana 94

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 1

Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje. Tada
su u Savjet mladih Općine Suhopolje, na vrijeme od tri (3) godine, izabrani:
1. Mateja Gracek - za članicu
Matija Nemet - za zamjenika članice
2. Goran Doležal - za člana
Štefan Razum - za zamjenika člana
3. Siniša Horvat - za člana
Slaven Kožar - za zamjenika člana
4. Ivana Topić - za članicu
Marina Jurković - za zamjenicu članice
5. Marina Tolo - za članicu
Nataša Đurđević - za zamjenicu članice
6. Filip Ognjanović - za člana
Dinko Zubić - za zamjenika člana
7. Goran Obrovac - za člana
Mario Obrovac - za zamjenika člana
Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), odnosno
sukladno članku 16. stavku 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 4/14), u zakonski određenom roku, do 31. ožujka, podnosi se
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno Općinskom vijeću Općine
Suhopolje slijedeće godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje.
Savjet mladih Općine Suhopolje konstituiran je sukladno članku 8. stavak 3. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 4/14), na poziv
predsjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Zorice Hegedušić dana 23. listopada
2014. godine. Tada je slijedom utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno, za predsjednika
Savjeta mladih Općine Suhopolje izabran Goran Doležal, dok je za zamjenicu
predsjednika izabrana Marina Tolo.
Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 4/14) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri (3)
mjeseca, a po potrebi i češće.
Sukladno članku 25. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Savjet mladih Općine
Suhopolje svaka tri (3) mjeseca održava zajedničke sastanke sa načelnikom Općine
Suhopolje.
Sjednicama Savjeta mladih Općine Suhopolje prisustvovala je većina članova, no i
određeni zamjenici članova, i to kako slijedi:
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Napomena: Sukladno članku 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14) sjednicama su dužni nazočiti članovi, a ukoliko
je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga
njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Aktivnosti Savjeta mladih Općine Suhopolje u 2016. godini
Od dana kada je konstituiran Savjet mladih Općine Suhopolje, kao i prethodne 2014.
godine, na svojim je sjednicama raspravljao o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Suhopolje koji su od interesa za
mlade. Pri svome djelovanju kontinuirano se svojim radom I djelovanjem zalagao za
podizanje kvalitete života mladih na podrućju Općine Suhopolje. Nakon uspješno
odrađene 2014. i 2015. godine, i u 2016. godini Savjet mladih Općine Suhopolje bio je
vrlo aktivan što dokazuje i ovo izvješće o radu.
Pošto se već tradicionalno održavaju “Suhopoljske maškare”, odlučili smo zajedno sa
Općinom Suhoplje i Kulturno – umjetničkom udrugom Suhoplje sudjelovati u
organizaciji ove lijepe tradicije. Sama manifestacija “Suhopoljske maškare” održala se
07. veljače 2016. godine gdje smo organizirano sudjelovali maskirani u maske farmera i
likova iz dječje igrice “Super Mario”. Prije same manifestacije zajedno sa KUU
“Suhopolje” odradili smo potrebne radnje, pa smo tako djelatnicima Općine Suhopolje i
vrijednom Suhopoljčanima pomogli oko organizacije navedene manifestacije.
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Nakon veljače i u ožujku smo bili aktivni.
Tako smo se na “Svijetski dan Down sindroma”
odazvali akciji “Dan šarenih čarapa” te se
fotografijom svih članova i zamjenika članova
priključili ovoj inicijativi.
Dana 11. ožujka 2016. godine Savjet mladih
Općine Suhopolje u suradnji sa PRONI Centra
za socijalno podučavanje udruga iz Osijeka, u
sklopu njihova projekta Regionalni info-centar
za mlade Osijek, organizirao je u maloj dvorani
Općine Suhopolje aktivnost „Info-karavana“.
Riječ je o neformalnoj radionici kojom se
nastojalo razmijeniti mišljenja s mladima o
različitim temama od njihovog interesa, ali i
podijeliti informacije koje bi njima mogle biti
zanimljive i korisne, s naglaskom na aktivno
sudjelovanje mladih i uvijek aktualnu temu
zapošljavanja.
Povodom Uskršnjih blagdana, prigodnom
instalacijom smo ulijepšali centar Suhopolja.
Instalacija se sastojala od simbola Uskrsa,
Uskrsnih zečeva, koje smo izradili od rolo – bala
a u suradnji sa članovima Kulturno – umjetničke
udruge Suhopolje. Uskršnji zečevi bili su pun
pogodak, kao i prethodne godine te su izazvali
divljenje svim žitelja Općine Suhopolje ali
ostalih putnika prolaznika kroz centar
Suhopolja.
U 2016. godini aktivno smo dogovarali i
organizirali aktivnosti humanitarnog karaktera.
Tako smo se u nekoliko navrata zajedno sa
mladeži HDZ – a Općine Suhopolje, odazvali
akciji dobrovoljnog darivanja krvi na poziv
Gradskog društva crvenog križa Virovitica u
njihovim prostorijama. Akciji se osim članova i
njihovih zamjenika odazvao veliki broj mladih.
Povodom Dana Općine Suhopolje 2016.
godine svojim smo aganžmanom i prisustvom
obogatili kulturni život naše općine. Naime,
pomagali smo u organizaciji Dana Općine
Suhopolje, i to u vremenu od 05. kolovoza do
15. kolovoza 2016. godine. Osobito se
ponosimo i ističemo aktivnost pod nazivom
“BUB” ili “Biciklom u Bukovu” što smo
organizirali u suradnji sa Općinom Suhopolje
dana 07. kolovoza 2016. godine. Naime, to je
biciklijada koja je rezultirala oduševljenjem svih
sudionika te zbog istog ove godine imamo u
planu uložiti još veće napore oko organizacije
iste manifestacije.
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U listopadu 2016. godine, točnije 07.
listopada 2016. godine Savjet mladih Općine
Suhopolje nazočio je i sudjelovao na 3. noćnom
malonogometnom turniru u Gornjem Baziju
koje je organizirao Savjet mladih Općine Lukač.
Ususret Božićnim blagdanima, odnosno
Adventskom razdoblju, u suradnji sa KUU
“Suhopolje”, pristupili smo postavljanju,
odnosno izradi Adventskog vijenca u centru
Suhopolja. Ovom instalacijom ulijepšali smo
centar Suhopolja te na taj način potakli buđenje
Božičnog duha u svim žiteljima Općine
Suhopolje ali i svim prolaznicima kroz centar
Suhopolja.
Osim svih prethodno navedenih aktivnosti
koje su istaknute, Savjet mladih Općine
Suhopolje provodio je i sudjelovao u mnogim
drugim aktivnostima koje su organizirali ostali
Savjeti mladih sa područja Virovitičko –
podravske županije.
Sve navedene aktivnosti, kao i sve ostale koje
je Savjet mladih Općine Suhopolje proveo u
razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31.
prosinca 2016. godine, odradio je uz veliku
podršku i pomoć predsjednice Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, načelnika Općine Suhopolje,
svih djelatnika Općine Suhopolje, udruga sa
područja Općine Suhopolje i svih mladih.
Ovom
prigodom
zahvaljujemo
se
predsjednici
Općinskog
vijeća
Općine
Suhopolje, vijećnicima, načelniku Općine
Suhopolje, djelatnicima Jedinstvenog upravnog
odjela, kao i predsjednicima Mjesnih odbora i
udruga koji su nam pomogli u realizaciji svega
naprijed navedenoga.
Predsjednik
Goran Doležal, mag.ing.agr., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2 / 1 3 ) ,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 34.
sjednici održanoj 20. ožujka 2017., donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječanj
2016. godine do 31. prosinac 2016. godine
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Članak 1.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja
2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.

U članku 5. Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namješenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 9/16), u
tablici, dosadašnji redni brojevi 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. postaju redni
brojevi 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17. i 18.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.

Članak 3.

KLASA: 021-05/17-03/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-5
Suhopolje, 20. ožujak 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 28/10), Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 34. sjednici održanoj dana
20. ožujka 2017., donijelo je
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijenima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Suhopolje

U članku 5. Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 9/16) pod
dosadašnjim rednim brojem 9., a sadašnjem 10.,
a vezanim uz radno mjesto stručnog suradnika
za društvene djelatnosti i imovinske poslove,
koeficijent odnosno broj „2,90“ se briše, a
dodaje se koeficijent odnosno broj „3,05“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 120-02/17-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-2
Suhopolje, 20. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 1.
U članku 5. Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namješenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 9/16), u
tablici, iza rednog broja 5., dodaje se redni broj
6. i glasi:
6. Viši stručni suradnik
Viši stručni suradnik za
računovodstvo

3,10

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
te čl. 40. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik broj 2/13), Zakona o udrugama
("Narodne novine" broj 74/14), te sukladno
odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
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projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15)
i Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne
isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.2020.) načelnik Općine Suhopolje donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz
Proračuna Općine Suhopolje za 2017. godinu
namijenjenih financiranju javnih potreba u
području ostalih društvenih djelatnosti
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele
sredstava namijenjenih financiranju javnih
potreba Poćine Suhopolje u području ostalih
društvenih djelatnosti za 2017. godinu iz
raspoloživih sredstava Općine Suhopolje u
ukupnom
iznosu
od
67.000,00
kn
(šezdesetsedamtisućakuna), a koja su u
proračunu Općine Suhopolje za 2017. godinu
raspoređena u:
⁃ razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će
se na temelju javnog natječaja za financiranje
javnih potreba Općine Suhopolje u području
ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina
Suhopolje i u skladu s dokumentacijom za
provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove
Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz
točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
3.4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je
primjenjivo)
3.5. Obrazac životopisa voditelja programa ili
projekta (ako je primjenjivo)
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje
iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa
ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja
iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama
Općine
Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
V.
Općina Suhopolje nadležna je za provedbu
postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina
Suhopolje će osnovati Povjerenstvo za
administrativnu provjeru prijava te provesti
otvaranje zaprimljenih prijava.
Općina Suhopolje osnovati će Povjerenstvo
za ocjenjivanje za procjenu zaprimljenih
projektnih prijava koje su uspješno ispunile
provjeru propisanih uvjeta natječaja.
Članovi Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava radit će
sukladno proceduri navedenoj u Uputama za
prijavitelje i Poslovniku Općine Suhopolje.
Članove Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava imenuje čelnik
Općine Suhopolje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za
ocjenjivanje osigurat će se iz sredstava Općine
Suhopolje.
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VI.

Na
temelju
provedenog
postupka
ocjenjivanja projekata/programa, načelnik
Općine Suhopolje donosi Odluku o raspodjeli
sredstava za financiranje javnih potreba Općine
Suhopolje u području ostalih društvenih
djelatnosti za 2017. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke
Općina Suhopolje, kao davatelj financijskih
sredstava će s nositeljem projekta/programa
sklopiti pojedinačne ugovore.

postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i
Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne
isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.2020.) načelnik Općine Suhopolje donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
iz Proračuna Općine Suhopolje
za 2017. godinu namijenjenih
financiranju javnih potreba
u području kulture
I.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na
mrežnim stranicama Općine Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele
sredstava namijenjenih financiranju javnih
potreba Poćine Suhopolje u području kulture za
2017. godinu iz raspoloživih sredstava Općine
Suhopolje u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn
(tridesettritisućekuna), a koja su u proračunu
Općine Suhopolje za 2017. godinu raspoređena
u:
⁃ razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
II.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/17-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 19. siječanj 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
NAČELNIK
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
te čl. 40. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik broj 2/13), Zakona o udrugama
("Narodne novine" broj 74/14), te sukladno
odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će
se na temelju javnog natječaja za financiranje
javnih potreba Općine Suhopolje u području
kulture za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Natječaj) čiji je nositelj Općina Suhopolje i u
skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja
koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz
točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
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3.4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je
primjenjivo)
3.5. Obrazac životopisa voditelja programa ili
projekta (ako je primjenjivo)
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje
iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa
ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta

sredstava za financiranje javnih potreba Općine
Suhopolje u području kulture za 2017. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke
Općina Suhopolje, kao davatelj financijskih
sredstava će s nositeljem projekta/programa
sklopiti pojedinačne ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na
mrežnim stranicama Općine Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
VIII.

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja
iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama
Općine
Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
V.
Općina Suhopolje nadležna je za provedbu
postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina
Suhopolje će osnovati Povjerenstvo za
administrativnu provjeru prijava te provesti
otvaranje zaprimljenih prijava.
Općina Suhopolje osnovati će Povjerenstvo
za ocjenjivanje za procjenu zaprimljenih
projektnih prijava koje su uspješno ispunile
provjeru propisanih uvjeta natječaja.
Članovi Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava radit će
sukladno proceduri navedenoj u Uputama za
prijavitelje i Poslovniku Općine Suhopolje.
Članove Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava imenuje čelnik
Općine Suhopolje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za
ocjenjivanje osigurat će se iz sredstava Općine
Suhopolje.
VI.
Na
temelju
provedenog
postupka
ocjenjivanja projekata/programa, načelnik
Općine Suhopolje donosi Odluku o raspodjeli

Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 19. siječanj 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
NAČELNIK
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
te čl. 40. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik broj 2/13), Zakona o udrugama
("Narodne novine" broj 74/14), te sukladno
odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i
Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne
isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.2020.) načelnik Općine Suhopolje donosi
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ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz
Proračuna Općine Suhopolje za 2017. godinu
namijenjenih financiranju javnih potreba
u području sporta
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele
sredstava namijenjenih financiranju javnih
potreba Općine Suhopolje u području sporta za
2017. godinu iz raspoloživih sredstava Općine
Suhopolje u ukupnom iznosu od 178.000,00 kn
(stosedamdesetosamtisućakuna), a koja su u
Proračunu Općine Suhopolje za 2017. godinu
raspoređena u:
⁃ razdjel 001, glava 00101, program 1005 na
aktivnosti A 100001.
II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će
se na temelju javnog natječaja za financiranje
javnih potreba Općine Suhopolje u području
sporta za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Natječaj) čiji je nositelj Općina Suhopolje i u
skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja
koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz
točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
3.4. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je
primjenjivo)
3.5. Obrazac životopisa voditelja programa ili
projekta (ako je primjenjivo).
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje
iz stavka 1. ove točke su:

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa
ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja
iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama
Općine
Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
V.
Općina Suhopolje nadležna je za provedbu
postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina
Suhopolje će osnovati Povjerenstvo za
administrativnu provjeru prijava te provesti
otvaranje zaprimljenih prijava.
Općina Suhopolje osnovati će Povjerenstvo
za ocjenjivanje za procjenu zaprimljenih
projektnih prijava koje su uspješno ispunile
provjeru propisanih uvjeta natječaja.
Članovi Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava radit će
sukladno proceduri navedenoj u Uputama za
prijavitelje i Poslovniku Općine Suhopolje.
Članove Povjerenstva za administrativnu
provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje
zaprimljenih projektnih prijava imenuje čelnik
Općine Suhopolje.
Naknade za rad članova Povjerenstva za
ocjenjivanje osigurat će se iz sredstava Općine
Suhopolje.
VI.
Na
temelju
provedenog
postupka
ocjenjivanja projekata/programa, načelnik
Općine Suhopolje donosi Odluku o raspodjeli
sredstava za financiranje javnih potreba Općine
Suhopolje u području sporta za 2017. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke
Općina Suhopolje, kao davatelj financijskih
sredstava će s nositeljem projekta/programa
sklopiti pojedinačne ugovore.
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VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na
mrežnim stranicama Općine Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/17-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje,19. siječanj 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
NAČELNIK
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 29. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 5a/15 i 3/16) načelnik
Općine Suhopolje donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području ostalih društvenih djelatnosti
za 2017. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području ostalih društvenih djelatnosti za 2017.
godinu, i to kako slijedi:
1. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG
RATA
OPĆINE
SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 10, 33410

Suhopolje, OIB: 68395449027 za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Promicanje
vrijednosti Domovinskog rata (KLASA: 23001/17-01/3; URBROJ: 361-17-9) odobrava
se 23.000,00 kuna.
2. UDRUGA MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE SUHOPOLJE, Trg sv.
Terezije 15, 33410 Suhopolje, OIB:
94069693713
za
provedbu
projekta/programa
pod
nazivom:
Unapređenje kvalitete života u trećoj
životnoj dobi (KLASA: 230-01/17-01/3;
URBROJ: 361-17-11) odobrava se 5.000,00
kuna.
3. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE, OGRANAK VIROVITICA, Ulica Matije Gupca 5, 33000
Virovitica, OIB: 96703924639 za provedbu
projekta/programa
pod
nazivom:
Postavljanje spomen ploče na kuću Ivana
Belanija "DA SE NE ZABORAVI" (KLASA:
230-01/17-01/3;
URBROJ:
361-17-7)
odobrava se u iznosu cijene spomen ploče.
4. KULTURNA
UDRUGA
KREATIVA,
EDUKATIVA, AKTIVA – KREDA,
Kolodvorska 4, 334410 Suhopolje, OIB:
09820171289 za provedbu projekta/programa pod nazivom: Kulturom, edukativom
i aktivom za bolje društvo (KLASA: 23001/17-01/3; URBROJ: 361-17-10) odobrava
se 7.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove
Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
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prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.
Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o financiranju
programa ili projekta javnih potreba u ostalih
društvenih djelatnosti najkasnije 30 dana od
dana donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/17-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-17-19
Suhopolje, 28. veljača 2017. godine

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području kulture za 2017. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području kulture za 2017. godinu, i to kako
slijedi:
1. KULTURNO – UMJETNIČKOJ UDRUZI
„SUHOPOLJE“, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 76238992490 za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Program
Kulturno – umjetničke udruge „Suhopolje“
za 2017. godinu (KLASA: 230-01/17-01/2;
URBROJ: 361-17-8) odobrava se 30.000,00
kuna
2. KULTURNA
UDRUGA
KREATIVA,
EDUKATIVA, AKTIVA – KREDA,
Kolodvorska 4, 334410 Suhopolje, OIB:
09820171289 za provedbu projekta/programa pod nazivom: KREDOM crtamo
kulturu
(KLASA:
230-01/17-01/2;
URBROJ: 361-17-6) odobrava se 1.000,00
kuna.
3. TAMBURAŠKA UDRUGA "SUHOPOLJSKI TAMBURAŠI", Stjepana Radića 43,
33410 Suhopolje, OIB: 74588553123 za
provedbu projekta/programa pod nazivom:
Promicanje tamburaške glazbe (KLASA:
230-01/17-01/2;
URBROJ:
361-17-7)
odobrava se 2.000,00 kuna.
Članak 2.

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 29. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj) načelnik Općine
Suhopolje donosi

Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
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se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove
Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.
Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o financiranju
programa ili projekta javnih potreba u kulturi
najkasnije 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-16
Suhopolje, 28. veljače 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 29. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj) načelnik Općine
Suhopolje donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području sporta za 2017. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području sporta za 2017. godinu, i to kako
slijedi:
1. NOGOMETNI KLUB „SUHOPOLJE“
SUHOPOLJE Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 15579175989, za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Program
Nogometnog kluba "Suhopolje" za 2017.
(KLASA: 230-01/17-01/1; URBROJ: 36117-8) odobrava se 70.000,00 kuna
2. HRVATSKI
NOGOMETNI
KLUB
„OREŠAC“ OREŠAC, Orešac 101, Orešac,
OIB:
80064618844,
za
provedbu
projekta/programa:
Dodjela
novčanih
sredstava iz proračuna Općine Suhopolje
(Redovnog godišnjeg natjecanja) (KLASA:
230-01/17-01/1;
URBROJ:
361-17-6)
odobrava se 14.000,00 kuna
3. NOGOMETNI
KLUB
„BOROVA“
BOROVA, Trg kralja Tomislava 9, Borova,
OIB: 51292001310 , za provedbu
projekta/programa:
Program
rada
Nogometnog kluba „Borova“ Borova za
2017. godinu (KLASA: 230-01/17-01/1;
URBROJ: 361-17-11) odobrava se 25.000,00
kuna
4. NOGOMETNI KLUB „PLAVI“ JUGOVO
POLJE, Trg sv. Petra i Pavla 19, Jugovo
Polje, OIB: 32225914423 za provedbu
projekta/programa: Financiranje javnih
potreba u sportu (KLASA: 230-01/17-01/1;
URBROJ: 15-17-4) odobrava se 14.000,00
kuna
5. STRELJAČKI
KLUB
„MLADOST“
SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 71256311042 za provedbu
projekta/programa: Ostvarivanje ciljeva u
2017. godini (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 5.000,00
kuna
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Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1005 na
aktivnosti A 100001

KLASA: 230-01/17-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-17-18
Suhopolje, 28. veljače 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove
Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.
Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o financiranju
programa ili projekta javnih potreba u sportu
najkasnije 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16) i članka
40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ br. 2/13.), načelnik Općine Suhopolje
donosi,
III DOPUNA PLANA NABAVE
ZA 2016. GODINU
I
U Planu nabave za 2016. godinu u točki I.
dodaje se redni broj 18 . te glasi:
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Ova III dopuna Plan nabave za 2016. godinu
objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine
Suhopolje i na službenim internet stranicama
www. suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/9
URBROJ: 2189/05-02/14-17-9
Suhopolje, 17. siječanj 2017.
NAČELNIK:
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) i članka
40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ br. 2/13.), načelnik Općine Suhopolje
donosi,
III IZMJENA PLANA NABAVE
ZA 2016. GODINU
I
U Planu nabave za 2016. godinu u točki I.
redni brojevi 3. i 9. mijenjaju se te glase:
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Ova III izmjena Plana nabave za 2016.
godinu objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje i na službenim stranicama
www. suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/9
URBROJ: 2189/05-02/14-17-8
Suhopolje, 17. siječanj 2017.
NAČELNIK:
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16) i članka
40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ br. 2/13.), načelnik Općine Suhopolje
donosi,
PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU
I
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Članak 3.

Plan nabave za 2017. godinu objaviti će se u
„Službenom glasniku“ općine Suhopolje i na
službenim
internet
stranicama
www.
suhopolje.hr.

Ovaj Plan na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje za
2017. godinu stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.

KLASA: 400-06/16-01/7
URBROJ: 2189/05-02/14-17-4
Suhopolje, 17. siječanj 2017.

KLASA: 119-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 9. siječanj 2017.
NAČELNIK:
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 9., 10. i 93. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/06 i 61/11) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) načelnik Općine Suhopolje donosi
PLAN PR I J M A
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Suhopolje
za 2017. godinu
Članak 1.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa planira se prijem 7 osoba u 2017.
godini.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira
stručno osposobljavanje, broj osoba koje se
planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i
struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni
su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
Članak 2.
Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u
suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za
pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u
cijelosti osigurana kod nadležne službe za
zapošljavanje.

Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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Na temelju Odluke o kriterijima i načinu
financiranja troškova javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola u razdoblju siječanj –
lipanj 2017. godine (NN 76/16), Vlade
Republike Hrvatske od 19. kolovoza 2016.
godine, članka 27. Odluke o socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje ("Službeni glasnik"
broj 05/15 i 10/15) i članka 40. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13),
načelnik Općine Suhopolje, donosi
O D LU K U
o sufinanciranju dijela troškova
međumjesnog javnog prijevoza učenika
srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj
2017. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza
učenika srednjih škola sa područja Općine
Suhopolje, a prema uvjetima iz članka I., II. i III.
Odluke o kriterijima i načinu financiranja
troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016.
godine (NN 76/16).

Članak 2.
Općina Suhopolje sufinancirati će prijevoz
učenika u željezničkom prometu u iznosu od
10% za sljedeća naselja:
Suhopolje, Cabuna, Pčelić, Pepelane i
Pivnica.
Članak 3.
Općina Suhopolje sufinancirati će prijevoz
učenika u cestovnom prometu u iznosu od 15%
za učenike koji kao polazište koriste autobusna
stajališta:
Ovčara, Bjeljevina, Kapan, Zvonimirovo,
Naudovac, Orešac, Gaćište, Jugovo Polje,
Suhopolje i Borova.
Članak 4.
Sredstva potrebna za sufinanciranje javnog
međumjesnog prijevoza osigurati će se u
Proračunu
Općine
Suhopolje,
a
sa
prijevoznicima će se zaključiti ugovor.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 602-03/17-01/1
URBROJ: 2189/05-02/17-16-1
Suhopolje, 05. siječanj 2017.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka
40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje , br. 2/13.) načelnik
Općine Suhopolje donosi
PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave u
Općini Suhopolje
1.
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UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Temelj za donošenje Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave u Općini
Suhopolje (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
predstavlja Zakon o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 120/16,) te Statut Općine
Suhopolje
(„Službeni
glasnik“
Općine
Suhopolje , br. 2/13.).
Članak 2.
Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 56986677718 (u daljnjem
tekstu: Naručitelj) obveznik je primjene
sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na
način koji omogućava učinkovitu nabavu, te
ekonomično trošenje javnih sredstava.

PREDMET PRAVILNIKA
Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i
odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju,
pripremi, provođenju i ugovaranju nabava roba i
usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno
radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), sukladno
članku 15. Zakona o javnoj nabavi.
Za nabavu roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a),
odnosno za nabavu radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) - tzv.
jednostavna nabava, Naručitelj nije obvezan
primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, tj. za
navedene nabave provode se postupci propisani
ovim Pravilnikom.
Članak 5.
U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja
radova, pored ovog Pravilnika Naručitelj će
primjenjivati i druge važeće zakone,
podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a
koji se odnose na pojedini predmet nabave.

3. POSTUPANJE I UGOVARANJE
3.1. Početak postupka, način komunikacije i
vrijednosni pragovi
Članak 6.
Sredstva komunikacije i svake druge
razmjene informacija između Naručitelja i
gospodarskih subjekata su: poštanska pošiljka,
telefaks ili elektronička pošta ili kombinacija tih
sredstava, prema odabiru Naručitelja u svakom
pojedinom postupku nabave.
Članak 7.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja istražuju
tržište, te prikupljaju nazive i adrese
gospodarskih subjekata kojima će biti upućen
Poziv na dostavu ponude. U tu svrhu može se
koristiti i vlastita baza podataka.
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Članak 8.

Za nabave roba, usluga i radova do 20.000,00
kn (bez PDV-a) Naručitelj će u pravilu izdati
narudžbenicu.
Za nabave roba, usluga i radova od 20.000,00
kn do 100.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će u
pravilu uputiti Poziv na dostavu ponude 1
(jednom) ili više gospodarskih subjekata po
vlastitom izboru.
Za nabave roba i usluga od 100.000,00 kn do
200.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u
svrhu ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri)
Poziva na dostavu ponude.
Za nabave radova od 100.000,00 kn do
500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u
svrhu ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri)
Poziva na dostavu ponude.
Naručitelj pridržava pravo uputiti 1 (jedan)
Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka 3. i
4. ovog članka i to u slijedećim okolnostima:
• kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga
ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih
prava ugovor o nabavi može izvršiti samo
određeni gospodarski subjekt,
• kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili
radova na dovršenju započetih, a povezanih
funkcionalnih ili prostornih cjelina,
• kada je to nužno potrebno zbog razloga
iznimne žurnosti izazvane događajima koje
Naručitelj nije mogao predvidjeti.
Iznimno od stavaka 2.,3., 4. i 5.ovog članka
Naručitelj može:
• u posebnim situacijama nabaviti radove, robu
i usluge izravnom kupnjom, bez prethodno
poslanog Poziva na dostavu ponude (npr.
izravnom kupnjom u prodavaonicama i sl.).
• u posebnim situacijama objaviti Poziv na
dostavu ponude na svojoj web stranici
3.2. Prikupljanje ponuda
Članak 9.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja provode
postupak prikupljanja ponuda (popunjavanje
obrasca Poziva na dostavu ponude i slanje na
adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta).
Obrazac Poziva na dostavu ponude nalazi se u
prilogu ovog Pravilnika (Obrazac 1). Navedeni
obrazac
Naručitelj
može
prilagođavati

pojedinom postupku nabave, te nadopuniti isti
nacrtima,
projektnom
dokumentacijom,
crtežima, modelima, uzorcima i slično, u cilju
točnijeg određivanja predmeta nabave i
zaprimanja što kvalitetnijih ponuda.
Pored podataka navedenih u Pozivu na
dostavu ponude, od gospodarskih subjekata
može se tražiti dostava i druge dokumentacije
(fotografije, prospekti, izjave, potvrde, dozvole i
slično), ovisno o predmetu nabave.
Članak 10.
Prilikom određivanja rokova za dostavu
ponuda Naručitelj će uzeti u obzir složenost
predmeta nabave, poštujući minimalne rokove
propisane ovim Pravilnikom.
Rokovi za dostavu ponude određuju se na
način da se utvrdi točan datum i vrijeme do
kojega gospodarski subjekti mogu pravodobno
dostaviti svoju ponudu.
Rok za dostavu ponude za nabavu roba i
usluga od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez
PDV-a) iznosi najmanje 5 dana od zaprimanja
Poziva na dostavu ponude.
Rok za dostavu ponude za nabavu radova od
20.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
iznosi najmanje 7 dana od zaprimanja Poziva na
dostavu ponude.
Iznimno od stavaka 3. i 4. ovog članka,
Naručitelj može u posebnim situacijama i radi
žurnosti odrediti kraći rok za dostavu ponuda.
Članak 11.
Gospodarski subjekti podnose svoje ponude
na način i u rokovima kako je propisao
Naručitelj za svaki pojedini postupak nabave, u
skladu sa ovim Pravilnikom, i to na obrascu
Ponudbenog lista, dostavljenom od strane
Naručitelja (Obrazac 2). Naručitelj može
prilagođavati navedeni obrazac pojedinom
postupku nabave.
3.3. Otvaranje, pregled i analiza ponuda
Članak 12.
Najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika
Naručitelja provode otvaranje, pregled i analizu
zaprimljenih ponuda na temelju zahtjeva i uvjeta
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iz Poziva na dostavu ponude, te izrađuju i
ovjeravaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i
analizi ponuda (Obrazac 3). Naručitelj može
prilagođavati navedeni obrazac pojedinom
postupku nabave.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ako u roku za dostavu ponuda Naručitelj ne
zaprimi niti jednu ponudu ili ako su sve
dostavljene ponude nepravilne, neprihvatljive ili
neprikladne, Naručitelj može uputiti Poziv na
dostavu ponude 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, te odabrati njegovu ponudu pod
uvjetom da se izvorni uvjeti bitno ne mijenjaju,
ili poništiti postupak nabave.
Nepravilna je ponuda koja nije izrađena u
skladu sa uvjetima iz Poziva na dostavu ponude,
sadrži odredbe koje Naručitelj smatra štetnima
ili za koju Naručitelj osnovano smatra da je
posljedica
nedopuštenog
sporazuma
gospodarskih subjekata.
Neprihvatljiva je ponuda koja zbog
formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može
biti odabrana.
Neprikladna ponuda je ponuda koja u
cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja
određenim u Pozivu na dostavu ponude,
odnosno ponuda kojom se nude roba, radovi ili
usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe
Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja
Odluke o odabiru Naručitelja.
Članak 13.
Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda izrađuje se Odluka o odabiru,
odnosno poništenju nabave (Obrazac 4 i 5), koju
potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.
Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac
pojedinom postupku nabave.
Odluku o odabiru Naručitelj je obvezan bez
odgode dostaviti odabranom ponuditelju na
dokaziv način (e- mailom, poštom uz dostavnicu
i dr.). u primjerenom roku.
Članak 14.
Naručitelj može u bilo koje vrijeme, a prije
sklapanja ugovora, donijeti Odluku o poništenju
postupka nabave.

3.4. Ugovaranje i realizacija
Članak 15.
Za nabavu robe i usluga od 20.000,00 kn do
200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu
radova od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn
Naručitelj
sa
izabranim
gospodarskim
subjektom sklapa Ugovor.
Postupak sklapanja ugovora provode
ovlašteni predstavnici Naručitelja, a ugovor
potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.
U slučaju izravne kupnje iz članka 8., stavka
5., točke 1. ovog Pravilnika, Naručitelj izvršava
plaćanje neposredno putem bankovne kartice,
bez prethodno izdane Narudžbenice odnosno
potpisanog Ugovora ili prihvaćene ponude.
Članak 16.
Pripremu i provedbu jednostavne nabave
provodi Jedinstveni upravni odjel- Odsjek u
čijoj je nadležnosti.
Svaki Odsjek obvezan je dostaviti presliku
Ugovora iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika
Odsjeku za računovodstvo i financije zbog
unosa u Evidenciju ugovora.
Članak 17.
Naručitelj može sa gospodarskim subjektom
koji izvršava osnovni Ugovor sklopiti Dodatak
ugovoru ili izdati Narudžbenicu:
• za dodatne isporuke robe od ponuditelja sa
kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi
promjena istoga obvezala Naručitelja da
nabavi robu koja ima drugačije tehničke
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili
tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,
• za dodatne radove koji nisu bili uključeni u
početni projekt niti u osnovni ugovor,
• za nove radove koji se sastoje u ponavljanju
sličnih
radova
koji
se
dodjeljuju
gospodarskom subjektu,
• za dodatne usluge koje nisu bile uključene u
početni projekt niti u osnovni ugovor
• za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju
sličnih
usluga
koje
se
dodjeljuju
gospodarskom subjektu.
Vrijednost roba, radova ili usluga iz
sklopljenog Dodatka ugovoru / Narudžbenice,
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zajedno sa osnovnim ugovorom, ne smije prijeći
vrijednosne pragove iz članka 4. ovog
Pravilnika.
4. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Naputak o provedbi postupaka bagatelne
nabave u Općini Suhopolje od 13. siječnja
2014. godine
(KLASA:406-01/14-10/1,
URBROJ: 2189/05-02/14-14-1) i Dopuna
Naputka o provedbi
postupaka bagatelne
nabave u Općini Suhopolje od 27. siječnja 2017.
godine (KLASA:406-01/14-10/1, URBROJ:
2189/05-02/14-14-2).

Članak 19.
Ova Odluka stupaju na snagu danom
donošenja te će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje te na službenoj
internet
stranici
Općine
Suhopolje
(www.suhopolje.hr).
KLASA: 406-01/17-04/1
URBROJ:2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 22. veljača 2017.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik:
Marijan Brlek,v.r.
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Na temelju članka 22. točka 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ br.25/13 i 85/15) i članka 40.Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ br.2/13)
načelnik Općine Suhopolje donosi

radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Suhopolje (u daljnjem tekstu Jedinstveni
upravni odjel).

O D LU K U
o razrješenju i imenovanju službenika za
rješavanje prava na pristup informacijama

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za
osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno
i odnose se i na muške i na ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena naziv
radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara
spolu službenika, odnosno namještenika
raspoređenog na odnosno radno mjesto.

I
Razrješuje se dosadašnji službenik za
rješavanje prava na pristup informacijama,
Darko Čurik te sa na istu dužnost imenuje Boris
Jurić, dipl.iur.

Članak 2.

Članak 3.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 008-01/17-01/2
URBROJ:2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 13. ožujak 2017.
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08
i 61/11) i članka 40. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), načelnik Općine
Suhopolje donosi
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE SUHOPOLJE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, opis poslova
pojedinih radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti
potrebni za njihovo obavljanje, potreban broj
izvršitelja, kao i druga pitanja od značaja za rad i

Jedinstveni upravni odjel upravno je tijelo
koje obavlja normativno-pravne, analitičke,
informacijsko-dokumentacijske,
organizacijsko-tehničke i druge stručne i
tehničke poslove vezane za rad Općine kao
jedinice lokalne samouprave proistekle iz njene
nadležnosti određene zakonom, drugim
propisima i odlukama Općinskog vijeća,
načelnika i drugih tijela.
U okviru svog djelokruga Jedinstveni
upravni odjel obavlja slijedeće poslove:
- poslove u svezi sa stručnim i tehničkim
pripremanjem i organiziranjem sjednica
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao
i radnih tijela čiji je osnivač načelnik
- poslove pružanja pravne i druge stručne
pomoći vijećnicima i njihovim klubovima
- poslove praćenja izvršavanja Programa rada
Općinskog vijeća
- poslove praćenja propisa koje donosi
Hrvatski sabor
- poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz
nadležnosti Vijeća, pravno-tehničke obrade
akata pripremljenih za sjednice ovih tijela, te
poslove proučavanja i davanja stručnih
mišljenja o pitanjima koja razmatraju tijela
Općine ili su vezana za njihov rad i
postupanje
- poslove objavljivanja donesenih akata tijela u
službenom glasilu te poslove nakladništva
informativnih i drugih publikacija
- poslove vođenja zapisnika sa sjednica
općinskih te sređivanje i čuvanje zapisnika i
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izvorne dokumentacije ovih tijela
- poslove vođenja evidencija o donesenim
aktima objavljenim u službenom glasilu
- stručne poslove u svezi s izborom i
imenovanjima odnosno postavljenjima i
razrješenjima dužnosnika i ostalih osoba koje
imenuje ili razrješava Vijeće ili načelnik
- poslove u svezi ustanovljenja i dodjele
priznanja
- poslove uredskog poslovanja i arhive
- poslove u svezi kadrovskih evidencija,
odlučivanja o prijmu u radni odnos te
rasporedu službenika i namještenika
- poslove u svezi odlučivanja o pojedinačnim
pravima i obvezama službenika i
namještenika, poslovi evidencije radnika kod
službi
mirovinskog
i
zdravstvenog
osiguranja, poslovi kolektivnog pregovaranja
- poslove održavanja nekretnina i opreme u
vlasništvu Općine
- pomoćno tehničke poslove
- poslove organiziranja, izrade prostornih
planova i uređenje prostora te mjera za
unapređenja stanja u prostoru
- poslove izrade, usklađivanja i praćenja
izgradnje
komunalne,
cestovne
infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje,
plinofikacije i druge infrastrukture
- poslove provođenja propisa o komunalnom
gospodarstvu i zaštiti okoliša
- poslove na izradi razvojnih planova i
projekata gospodarstva i društvenih
djelatnosti na području općine te
koordinacija izrade ovih planova i projekata
sa Mjesnim odborima
- poslove praćenja stanja u gospodarstvu i
društvenim djelatnostima te predlaganje
mjera za učinkoviti rast i razvoj ovih
djelatnosti u okviru nadležnosti općine kao
jedinice lokalne samouprave
- poslove u svezi korištenja i raspolaganja
državnim poljoprivrednim zemljištem, izrada
programa raspolaganja te pratećih akata koji
proističu iz tog programa i propisa iz
područja korištenja i raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem
- poslove u svezi provođenja propisa o zaštiti
od elementarnih nepogoda te donošenje akata
i provođenje mjera iz sustava zaštite i
spašavanja, zaštite od požara i sustava
obrambenih priprema kada je općina nositelj

-

-

-

-

izrade planova obrane i dokumenata koji iz
njega proističu
poslove u svezi izrade proračuna, godišnjeg i
polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju
proračuna te odluke o izvršavanju proračuna
poslove u svezi evidencije prihoda i rashoda,
financijsko-računovodstvene poslove te
poslove naplate prihoda i ovrhe radi naplate
prihoda kada su tijela općine na to ovlaštena
zakonom i drugim propisima,
poslove izrade svih pojedinačnih akata
kojima se odlučuje o pravima i obvezama
građana i drugih pravnih osoba te rješavanja
po prigovorima i žalbama na ove akte
druge poslove čije je obavljanje određeno
kao nadležnost općine ili čije obavljanje
proizlazi iz odluka Vijeća i načelnika, u
skladu sa zakonom.
Članak 4.

Ustrojstvene jedinice u Jedinstvenom
upravnom odjelu jesu:
1. Odsjek za financije i računovodstvo
2. Odsjek za društvene djelatnosti i imovinske –
pravne poslove
3. Odsjek za gospodarstvo i komunalne
poslove.
Članak 5.
U Odsjeku za financije i računovodstvo
obavljaju se upravno-pravni, analitičkoinformativni, financijsko-planski te drugi opći i
stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga
općine određeni općim aktom o upravnim
tijelima općine koji se posebno odnose na
poslove praćenja javnih financija (financiranje
javnih potreba, priprema analitičkih i drugih
stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne
financije, poslove izrade proračuna Općine,
izrade odluke o privremenom financiranju,
odluke o izvršavanju proračuna, poslove izrade
godišnjeg obračuna proračuna, polugodišnjih i
drugih financijskih izvještaja, izvješća o
ostvarivanju
proračuna,
predviđanja
proračunske potrošnje, poslove sudjelovanja u
postupku revizije općinskog proračuna,
vođenja, evidencije o proračunskim rashodima i
njihovo praćenje tijekom proračunske godine,
ažuriranja, koordinacije i implementacije
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projekata za pristupne fondove EU, poslove
organizacije i koordinacije planiranja razvoja i
implementacije projekata europskih fondova te
praćenje njihove provedbe, poslove pružanja
stručne pomoći drugim subjektima na
programima i projektima EU, praćenju propisa,
problematike i programa EU te resornih
ministarstava i institucija na planu provođenja
zajedničkih europskih politika, poslove ruralnog
razvitka, odnosno poslove vezane uz djelovanje
poljoprivrednih gospodarstava, turizma, razvoja
i obnove sela i seoskih područja, poslove
obavljanja uredskog poslovanja, arhiviranja,
zaštite i obrade arhivskog i registraturnog
gradiva za potrebe općine kao i druge stručne
poslove iz područja financija, proračuna,
računovodstva, programa i projekata EU,
uredskog poslovanja te zaštite i obrade
arhivskog i registraturnog gradiva).
Članak 6.
U Odsjeku za društvene djelatnosti i
imovinske-pravne poslove obavljaju se
upravno-pravni,
analitičko-informativni,
financijsko-planski te drugi opći i stručni
poslovi iz upravnih područja predškolskog
odgoja, prosvjete, sporta, kulture, tehničke
kulture, rada, zdravstva, socijalne skrbi i
informiranja, suradnje s udrugama iz područja
nadležnosti odsjeka. U Odsjeku se obavljaju i
poslovi iz područja protupožarne i civilne
zaštite, praćenje problematike u djelatnostima
industrije, energetike, ugostiteljstva, turizma,
prometa i veza, obrta, malog i srednjeg
poduzetništva, poslovi vezano za poticajne
mjere koje mogu koristiti poljoprivrednici i
gospodarstvenici, obrada podataka u svezi
elementarnih nepogoda, poslovi u svezi
raspolaganja
državnim
zemljištem.
Uz
prethodno
navedene,
Odsjek
obavlja
organizacijske, protokolarne, savjetodavne i
druge stručno – administrativne poslove iz
djelokruga načelnika, Općinskog vijeća i rada
Mjesnih odbora, kao i stručno i tehničko
pripremanje i organiziranje sjednica Općinskog
vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela,
pružanje pravne, stručne i tehničke pomoći
vijećnicima, klubovima vijećnika, načelniku i
njihovim radnim tijelima, poslovi izrade općih i
pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog

vijeća i načelnika, pravno-tehnička obrada akata
pripremljenih za sjednice općinskih tijela,
proučavanje i davanje stručnih mišljenja o
pitanjima koja razmatraju općinska tijela ili su
vezana za rad i postupanje ovih tijela. Odsjek
obavlja poslove pružanja stručne pomoći
Jedinstvenom upravnom odjelu u pripremi
nacrta akata i drugih materijala o kojima
odlučuju općinska tijela radi osiguranja pravilne
primjene utvrđene pravne tehnike sukladno
poslovničkim
odredbama,
informacijskodokumentacijski poslovi u svezi uspostave i
održavanja
informacijskog
sustava
prikupljanjem podataka, njihovom obradom,
ustrojavanjem i vođenjem evidencija te
omogućavanjem
korištenja
raspoloživih
podataka, poslovi uspostave i održavanja web
stranice općine, vođenja zapisnika na
sjednicama općinskih tijela, sređivanje i čuvanje
zapisnika i izvorne dokumentacije i druge arhive
Općine, objavljivanje i vođenje evidencije
donesenih akata, izdavanje „Službenog
glasnika,“ poslovi uredskog poslovanja za
potrebe općine, tajničke poslove za potrebe
načelnika, poslove vezano uz radne odnose,
protokol, odnose s javnošću te druge stručne
poslove za potrebe općine i općinskih tijela.
Članak 7.
U Odsjeku za gospodarstvo i komunalne
poslove obavljaju se upravno-pravni, analitičkoinformativni, financijsko-planski te drugi opći i
stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga
općine određeni općim aktom o upravnim
tijelima općine koji se posebno odnose na
poslove praćenja i proučavanja problematike
gospodarstva
(industrija,
vodoprivreda,
poljoprivreda,
obrt,
malo
i
srednje
poduzetništvo, zadrugarstvo, trgovina, turizam,
ugostiteljstvo) i komunalnih djelatnosti
(upravljanje,
korištenje
i
raspolaganje
imovinom Općine, imovinsko-pravni poslovi,
obavljanje komunalnih djelatnosti, stambeni
poslovi, promet i veze, prostorno planiranje i
uređivanje
prostora,
zaštita
okoliša,
graditeljstvo, poslovi komunalnog redarstva),
izrade općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti
Općinskog vijeća i načelnika, pravno-tehnička
obrada akata pripremljenih za sjednice
općinskih tijela, proučavanje i davanje stručnih
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mišljenja o pitanjima koja razmatraju općinska
tijela ili su vezana za rad i postupanje ovih tijela,
pružanje stručne pomoći upravnim tijelima
općine u pripremi nacrta akata i drugih
materijala o kojima odlučuju općinska tijela radi
osiguranja pravilne primjene utvrđene pravne
tehnike sukladno poslovničkim odredbama te po
potrebi i druge stručne poslove iz svoga
djelokruga.
Članak 8.
U organizacijskom smislu, Jedinstveni
upravni odjel jedinstvena je cjelina, koja radi
obavljanja poslova i zadaća iz samoupravnog
djelokruga Općine općenito:
− organizira i neposredno provodi izvršavanje
akata Općinskog vijeća i načelnika
− priprema stručna mišljenja o prijedlozima
zakona i drugih propisa u području
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
− kod neposrednog izvršavanja zakona i odluka
iz samoupravnog djelokruga Općine provodi
i donosi rješenja i druge pojedinačne akte
− izvješćuje Općinsko vijeće i načelnika o
provedbi donesenih akata
− prati stanje u područjima nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno
odsjeka, te priprema akte za potrebe
općinskih tijela
− ostvaruje suradnju sa državnim tijelima,
institucijama i službama
− surađuje sa jedinicama lokalne samouprave
− obavlja druge poslove u djelatnostima iz
svoje nadležnosti.
Članak 9.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela
upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog
natječaja imenuje načelnik.
Pročelnik je odgovoran za zakonito i
pravodobno obavljanje poslova i zadaća iz
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik organizira obavljanje poslova,
brine o provedbi zakona i drugih propisa i akata
Općinskog vijeća i načelnika, nadzire zakonitost
i pravovremenost obavljanja poslova, usklađuje
rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, provodi
neposredan nadzor nad radom, poduzima mjere
za osiguranje učinkovitosti u radu, raspoređuje

poslove, daje upute za rad, brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju službenika i
namještenika, o urednom i pravilnom korištenju
imovine i sredstava za rad, poduzima mjere za
utvrđivanje odgovornosti za povrede službene
dužnosti određene zakonom, osigurava suradnju
Jedinstvenog upravnog odjela sa drugim tijelima
i ustanovama, jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, obavlja druge poslove
određene zakonom i na temelju zakona
donesenim propisima.
Pročelnik je dužan izvješćivati načelnika i
Općinsko vijeće o stanju u područjima iz
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela te o
njegovu radu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u
obavljanju poslova ima prava i dužnosti
utvrđene zakonom, Statutom i ovim
Pravilnikom.
Članak 10.
Rad
Jedinstvenog
upravnog
odjela
usmjerava, daje naloge i usklađuje načelnik
Općine.
Načelnik donosi plan prijma službenika i
namještenika u Jedinstveni upravni odjel,
odnosno
ustrojstvene
jedinice
Općine
Suhopolje.
Članak 11.
U Jedinstveni upravni odjel se primaju te na
radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom,
raspoređuju službenici i namještenici na način i
pod uvjetima propisanim zakonom, drugim
propisima i općim aktima.
Službenici i namještenici imaju prava i
dužnosti propisane zakonom, drugim propisima
i općim aktima, za svoj rad odgovaraju
pročelniku, dužni su čuvati službenu i drugu
propisima utvrđenu tajnu, a u obavljanju
poslova i zadataka dužni su međusobno
surađivati.
Članak 12.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini
Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Suhopolje, koja
sadržava popis radnih mjesta, opis radnih
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mjesta, broj izvršitelja na pojedinom radnom
mjestu.
Članak 13.
U upravnom postupku postupa službenik u
opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili
rješavanje o upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji
prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je
vođenje upravnog postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne
zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno
radno mjesto nije popunjeno, za vođenje
postupka, odnosno rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari
nije određena zakonom, drugim propisom, ni
ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može svoje ovlasti iz stavka 3. i stavka 4. ovog
članka u cijelosti ili djelomično prenijeti na
drugog službenika sukladno ovom Pravilniku.
Članak 14.
Lake povrede službene dužnosti, osim onih
propisanih člankom 45. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, su:
1. nekorektno postupanje prema strankama
2. izbjegavanje obveze stručnog usavršavanja
3. nedolično ponašanje prema čelniku tijela,
nadređenom i drugim službenicima i
namještenicima
4. odbijanje
pružanja
stručne
pomoći
nadređenog službenika drugim, posebno
novoprimljenim
službenicima
i
namještenicima.
Članak 15.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u proračunu Općine
Suhopolje na temelju godišnjeg programa rada
kojeg najkasnije do isteka tekuće godine za
narednu godinu donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 16.
Službenik može biti raspoređen na radno
mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u
službu propisane zakonom te posebne uvjete za
raspored na radno mjesto propisane Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08
i 61/11), Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 74/10 i 125/14) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored je položen državni
stručni ispit i stručni ispit za radna mjesta za
koja je to predviđeno posebnim propisima
Na radna mjesta utrđena u Sistematizaciji
ovog Pravilnika, mogu se sukladno Zakonu
primiti i rasporediti i osobe koje imaju potrebno
radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a
nemaju položen državn stručni ispit, uz obvezu
da ga polože u roku od godinu dana od dana
stupanja na rad kao i osobe koje nemaju položen
stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku
određenom posebnim propisima.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje
te sve njegove izmjene i dopune („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 5/14, 7/14, 5/16,
7/16 i 8/16)
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA:023-01/16-02/3
URBROJ:2189/05-02/15-16-1
Suhopolje, 30. prosinac 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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Na temelju članka 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) načelnik Općine Suhopolje donosi
PLAN PRIJMA
u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Suhopolje za 2017. godinu
Članak 1.
Na dan donošenja ovog Plana prijma
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Suhopolje, ustrojenih
temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje
te Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje zaposleno je
ukupno deset (10) službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme.
Stanje sistematiziranih, popunjenih i
nepopunjenih radnih mjesta dano je u tablici
koja se nalazi u prilogu ovog Plana.
Članak 2.
Potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme u 2017. godini je deset (10)
od sistematiziranih dvanaest (12) te se u 2017.
godini ne predviđa zapošljavanje novih
djelatnika.
U svojstvu vježbenika predviđa se
zapošljavanje jedne (1) osobe i to visoke stručne
spreme, stručni specijalist javne uprave.
Članak 3.
Ovaj Plan prijma u službu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje za 2017.
godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 119-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 2. siječanj 2017.
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) i članka
28. Statuta Dječjeg vrtića Suhopolje ravnateljica
Dječjeg vrtića Suhopolje donosi,
I DOPUNA PLANA NABAVE
ZA 2016. GODINU
I
U Planu nabave za 2016. godinu u točki I.
dodaje se redni broj 3. te glasi
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Ova I dopuna Plana objaviti će se u
„Službenom glasniku“ općine Suhopolje i na
službenim
Internet
stranicama
www.
suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/3
URBROJ: 2189/60-03/01-17-2
Suhopolje, 17. siječanj 2017.
RAVNATELJICA:
Ivanka Škala, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) i članka
28. Statuta Dječjeg vrtića Suhopolje ravnateljica
Dječjeg vrtića Suhopolje donosi,
III IZMJENA PLANA NABAVE
ZA 2016. GODINU
I
U Planu nabave za 2016. godinu u točki I.
redni broj 1. mijenja se i glasi:
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Ova III izmjena Plana objaviti će se u
„Službenom glasniku“ općine Suhopolje i na
službenim
Internet
stranicama
www.
suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/3
URBROJ: 2189/60-03/01-17-3
Suhopolje, 17. siječanj 2017.
RAVNATELJICA:
Ivanka Škala, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj: 120/16 ) i članka
28. Statuta Dječjeg vrtića Suhopolje ravnateljica
Dječjeg vrtića Suhopolje donosi,
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
I
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način koji omogućava učinkovitu nabavu, te
ekonomično trošenje javnih sredstava.

Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom
glasniku“ općine Suhopolje i na službenim
Internet stranicama www. suhopolje.hr.

2.

PREDMET PRAVILNIKA
Članak 4.

KLASA: 400-06/16-01/4
URBROJ: 2189/60-03/01-17-2
Suhopolje, 17. siječanj 2017.
RAVNATELJICA:
Ivanka Škala, v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka
23. Statuta Dječjeg vrtića Suhopolje, Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje, br. 9/13.)
ravnateljica
Dječjeg
vrtića
Suhopolje,
Suhopolje donosi

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i
odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju,
pripremi, provođenju i ugovaranju nabava roba i
usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno
radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), sukladno
članku 15. Zakona o javnoj nabavi.
Za nabavu roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a),
odnosno za nabavu radova procijenjene
vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) - tzv.
jednostavna nabava, Naručitelj nije obvezan
primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, tj. za
navedene nabave provode se postupci propisani
ovim Pravilnikom.
Članak 5.

PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave u
Dječjem vrtiću Suhopolje, Suhopolje
1.

UVODNE ODREDBE

U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja
radova, pored ovog Pravilnika Naručitelj će
primjenjivati i druge važeće zakone,
podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a
koji se odnose na pojedini predmet nabave.

Članak 1.
Temelj za donošenje Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću
Suhopolje, Suhopolje (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) predstavlja Zakon o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16,) te Statut
Dječjeg vrtića Suhopolje, Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje , br. 9/13.).
Članak 2.
Dječji vrtić Suhopolje, kralja Tomislava 28,
33410 Suhopolje, OIB: 03916958193 (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) obveznik je
primjene sukladno članku 15. Zakona o javnoj
nabavi.
Članak 3.
Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na

3.

POSTUPANJE I UGOVARANJE

3.1. Početak postupka, način komunikacije i
vrijednosni pragovi
Članak 6.
Sredstva komunikacije i svake druge
razmjene informacija između Naručitelja i
gospodarskih subjekata su: poštanska pošiljka,
telefaks ili elektronička pošta ili kombinacija tih
sredstava, prema odabiru Naručitelja u svakom
pojedinom postupku nabave.
Članak 7.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja istražuju
tržište, te prikupljaju nazive i adrese
gospodarskih subjekata kojima će biti upućen
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Poziv na dostavu ponude. U tu svrhu može se
koristiti i vlastita baza podataka.
Članak 8.
Za nabave roba, usluga i radova do 20.000,00
kn (bez PDV-a) Naručitelj će u pravilu izdati
narudžbenicu.
Za nabave roba, usluga i radova od 20.000,00
kn do 100.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će u
pravilu uputiti Poziv na dostavu ponude 1
(jednom) ili više gospodarskih subjekata po
vlastitom izboru.
Za nabave roba i usluga od 100.000,00 kn do
200.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u
svrhu ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri)
Poziva na dostavu ponude.
Za nabave radova od 100.000,00 kn do
500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u
svrhu ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri)
Poziva na dostavu ponude.
Naručitelj pridržava pravo uputiti 1 (jedan)
Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka 3. i
4. ovog članka i to u slijedećim okolnostima:
• kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga
ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih
prava ugovor o nabavi može izvršiti samo
određeni gospodarski subjekt,
• kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili
radova na dovršenju započetih, a povezanih
funkcionalnih ili prostornih cjelina,
• kada je to nužno potrebno zbog razloga
iznimne žurnosti izazvane događajima koje
Naručitelj nije mogao predvidjeti.
Iznimno od stavaka 2.,3., 4. i 5.ovog članka
Naručitelj može:
• u posebnim situacijama nabaviti radove, robu
i usluge izravnom kupnjom, bez prethodno
poslanog Poziva na dostavu ponude (npr.
izravnom kupnjom u prodavaonicama i sl.).
• u posebnim situacijama objaviti Poziv na
dostavu ponude na svojoj web stranici
3.2. Prikupljanje ponuda
Članak 9.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja provode
postupak prikupljanja ponuda (popunjavanje
obrasca Poziva na dostavu ponude i slanje na
adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta).

Obrazac Poziva na dostavu ponude nalazi se u
prilogu ovog Pravilnika (Obrazac 1). Navedeni
obrazac
Naručitelj
može
prilagođavati
pojedinom postupku nabave, te nadopuniti isti
nacrtima,
projektnom
dokumentacijom,
crtežima, modelima, uzorcima i slično, u cilju
točnijeg određivanja predmeta nabave i
zaprimanja što kvalitetnijih ponuda.
Pored podataka navedenih u Pozivu na
dostavu ponude, od gospodarskih subjekata
može se tražiti dostava i druge dokumentacije
(fotografije, prospekti, izjave, potvrde, dozvole i
slično), ovisno o predmetu nabave.
Članak 10.
Prilikom određivanja rokova za dostavu
ponuda Naručitelj će uzeti u obzir složenost
predmeta nabave, poštujući minimalne rokove
propisane ovim Pravilnikom.
Rokovi za dostavu ponude određuju se na
način da se utvrdi točan datum i vrijeme do
kojega gospodarski subjekti mogu pravodobno
dostaviti svoju ponudu.
Rok za dostavu ponude za nabavu roba i
usluga od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez
PDV-a) iznosi najmanje 5 dana od zaprimanja
Poziva na dostavu ponude.
Rok za dostavu ponude za nabavu radova od
20.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
iznosi najmanje 7 dana od zaprimanja Poziva na
dostavu ponude.
Iznimno od stavaka 3. i 4. ovog članka,
Naručitelj može u posebnim situacijama i radi
žurnosti odrediti kraći rok za dostavu ponuda.
Članak 11.
Gospodarski subjekti podnose svoje ponude
na način i u rokovima kako je propisao
Naručitelj za svaki pojedini postupak nabave, u
skladu sa ovim Pravilnikom, i to na obrascu
Ponudbenog lista, dostavljenom od strane
Naručitelja (Obrazac 2). Naručitelj može
prilagođavati navedeni obrazac pojedinom
postupku nabave.
3.3. Otvaranje, pregled i analiza ponuda
Članak 12.
Najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika
Naručitelja provode otvaranje, pregled i analizu
zaprimljenih ponuda na temelju zahtjeva i uvjeta
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iz Poziva na dostavu ponude, te izrađuju i
ovjeravaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i
analizi ponuda (Obrazac 3). Naručitelj može
prilagođavati navedeni obrazac pojedinom
postupku nabave.
Otvaranje ponuda nije javno.
Ako u roku za dostavu ponuda Naručitelj ne
zaprimi niti jednu ponudu ili ako su sve
dostavljene ponude nepravilne, neprihvatljive ili
neprikladne, Naručitelj može uputiti Poziv na
dostavu ponude 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, te odabrati njegovu ponudu pod
uvjetom da se izvorni uvjeti bitno ne mijenjaju,
ili poništiti postupak nabave.
Nepravilna je ponuda koja nije izrađena u
skladu sa uvjetima iz Poziva na dostavu ponude,
sadrži odredbe koje Naručitelj smatra štetnima
ili za koju Naručitelj osnovano smatra da je
posljedica
nedopuštenog
sporazuma
gospodarskih subjekata.
Neprihvatljiva je ponuda koja zbog
formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može
biti odabrana.
Neprikladna ponuda je ponuda koja u
cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja
određenim u Pozivu na dostavu ponude,
odnosno ponuda kojom se nude roba, radovi ili
usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe
Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja
Odluke o odabiru Naručitelja.
Članak 13.
Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda izrađuje se Odluka o odabiru,
odnosno poništenju nabave (Obrazac 4 i 5), koju
potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.
Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac
pojedinom postupku nabave.
Odluku o odabiru Naručitelj je obvezan bez
odgode dostaviti odabranom ponuditelju na
dokaziv način (e- mailom, poštom uz dostavnicu
i dr.). u primjerenom roku.
Članak 14.
Naručitelj može u bilo koje vrijeme, a prije
sklapanja ugovora, donijeti Odluku o poništenju
postupka nabave.

3.4. Ugovaranje i realizacija
Članak 15.
Za nabavu robe i usluga od 20.000,00 kn do
200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu
radova od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn
Naručitelj
sa
izabranim
gospodarskim
subjektom sklapa Ugovor.
Postupak sklapanja ugovora provode
ovlašteni predstavnici Naručitelja, a ugovor
potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.
U slučaju izravne kupnje iz članka 8., stavka
5., točke 1. ovog Pravilnika, Naručitelj izvršava
plaćanje neposredno putem bankovne kartice,
bez prethodno izdane Narudžbenice odnosno
potpisanog Ugovora ili prihvaćene ponude.
Članak 16.
Pripremu i provedbu jednostavne nabave
provodi Povjerenstvo iz članka 12. Ovog
Pravilnika.
Ravnateljica obvezna je dostaviti presliku
Ugovora iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika
Općini Suhopolje, Odsjeku za računovodstvo i
financije zbog unosa u Evidenciju ugovora.
Članak 17.
Naručitelj može sa gospodarskim subjektom
koji izvršava osnovni Ugovor sklopiti Dodatak
ugovoru ili izdati Narudžbenicu:
• za dodatne isporuke robe od ponuditelja sa
kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi
promjena istoga obvezala Naručitelja da
nabavi robu koja ima drugačije tehničke
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili
tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,
• za dodatne radove koji nisu bili uključeni u
početni projekt niti u osnovni ugovor,
• za nove radove koji se sastoje u ponavljanju
sličnih
radova
koji
se
dodjeljuju
gospodarskom subjektu,
• za dodatne usluge koje nisu bile uključene u
početni projekt niti u osnovni ugovor
• za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju
sličnih
usluga
koje
se
dodjeljuju
gospodarskom subjektu.
Vrijednost roba, radova ili usluga iz
sklopljenog Dodatka ugovoru / Narudžbenice,
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zajedno sa osnovnim ugovorom, ne smije prijeći
vrijednosne pragove iz članka 4. ovog
Pravilnika.
4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Ova Odluka stupaju na snagu danom
donošenja te će se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje te na službenoj
internet
stranici
Općine
Suhopolje
(www.suhopolje.hr).

Članak 18.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Naputak o provedbi postupaka bagatelne
nabave u Dječjem vrtiću Suhopolje, Suhopolje
od 2. veljače 2015. godine (KLASA:400-06/1560/2, URBROJ: 2189/60-01/2) .

KLASA: 406-01/17-04/1
URBROJ: 2189/60-01/01-17-1
Suhopolje, 6. ožujak 2017.
Ravnateljica:
Ivanka Škala,v.r.
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Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne
novine 79/07, 113/08, 43/09 I 22/14), načelnik
Općine Suhopolje, 20. siječnja 2016., donosi
PROGRAM
suzbijanja komaraca na području Općine
Suhopolje za 2017.
1. UVODNE NAPOMENE
Komarci su kukci koji napadaju i uznemiruju
ljude, sišu im krv, a što je mnogo ozbiljnije,
komarci su potencijalni prenositelji uzročnika
mnogih bolesti.
Malarija, žuta i dengue groznica poznate su
bolesti uzročnike kojih prenose komarci u
mnogim zemljama tropskog i suptropskog
područja. Malarija je kao autohtona bolest
zabilježena u prošlosti, ali je iskorijenjena iz
Hrvatske pedesetih godina prošlog stoljeća.
Premda se tzv. malarični komarci iz roda
Anopheles mogu susresti i na našem području,
oni ne predstavljaju opasnost u odsutnosti većeg
broja oboljelih ljudi jer razvojni ciklus parazita
Plasmodium malariae nužno obuhvaća i čovjeka
i komarca kao domaćine. Epidemiološki podaci
u nas stoga bilježe samo importirane sporadične
slučajeve ove bolesti. Posljednjih godina u
zemljama umjerenog pojasa u razvijenom
svijetu (Sjedinjene Američke Države) i u nekim
mediteranskim zemljama, jedan od važnijih
zdravstvenih
problema
jesu
epidemije
meningoencefalitisa izazvane s više vrsta virusa
(West Nile virus i drugi) koje prenosi nekoliko
urbanih vrsta komaraca koje nalazimo i na
našem području. U Hrvatskoj su posljednjih
godina zabilježene dvije manje epidemije
bolesti koje prenose komarci. U rujnu 2010.
godine zabilježena je pojava autohtonih
slučajeva dengue vrućice u mjestu Podbuće na
poluotoku Pelješcu, a tijekom rujna 2012.
godine zabilježeno je pet slučajeva bolesti
izazvane virusom zapadnog Nila u području
Slavonije. Na području Općine Suhopolje nisu
zabilježeni slučajevi oboljenja koje prenose
komarci, ali nedavne epidemije u drugim
dijelovima Hrvatske i susjednim zemljama
nalažu oprez. Epidemiološki nadzor treba uz
trajno otkrivanje i evidentiranje oboljelih
uključiti istraživanje i praćenje komaraca kao
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bioloških vektora. Tako se prikupljaju potrebni
podaci, nadziru populacije komaraca i
pripremaju
intervencije
u
mogućim
epidemiološkim incidentima uzrokovanim
komarcima kao prijenosnicima bolesti.
2. PREGLED DOSADAŠNJEG DJELOVANJA
Na području Općine Suhopolje u zadnjih 15
godina ne provodi se organizirano suzbijanje
komaraca sustavno, niti periodično.
U posljednjih 20 godina Zavod za javno
zdravstvo "Sv.Rok", Odjel za epidemiologiju i
DDD izrađuje Program suzbijanja komaraca za
područje županije i obavlja stručni nadzor nad
tvrtkama koje provode suzbijanje. U okviru
svoje zadaće zaštite građana od vektora zaraznih
bolesti i drugih štetnika koji remete mir i
ugrožavaju zdravlje građana, služba za DDD
Zavoda za javno zdravstvo "Sv.Rok" (u
daljnjem tekstu Zavod) konstantno prati sva
otkrivena potencijalna i trajna legla komaraca,
otkriva nova legla i tako unaprjeđuje Program
suzbijanja komaraca. Nova legla uvrštavati će se
u Program.
U 2016. godini Zavod je, u sklopu
nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta
komaraca, proveo monitoring prisutnosti i
rasprostranjenosti
njihovih
populacija.
Monitring se proveo postavljanjem lovki na
odabranim lokacijama na području županije, te
identifikacijom položenih jajašaca. Prilikom
toga je utvrđena prisutnost invazivnih vrsta na
području županije, ponajprije vrsta Aedes
albopictus (tigrasti komarac) i Aedes japonicus.
Budući da je temelj svakog uspješnog
djelovanja na žive organizme sadržan u
poznavanju vrste organizma i njegove biologije,
Zavod provodi i faunistička istraživanja
komaraca i njihove rasprostranjenosti. Uzimaju
se uzorci ličinki i odraslih komaraca, prepariraju
i determiniraju vrste što pridonosi izradi
učinkovitijeg programa suzbijanja. Poznavanje
vrsta komarca uvjetuje način i vrijeme
suzbijanja, otkriva mogućnost lakšeg pronalaska
njihovih mjesta razvoja i smanjenja brojnosti
jedinki koje prezimljuju. Program je učinkovit i
ekonomičan
ako
istodobno
osigurava
maksimalni učinak suzbijanja uz očuvanje
zdravlja ljudi i okoliša.
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3. CILJ I SVRHA PROGRAMA
Cilj programa je smanjiti brojnost komaraca
kao potencijalnih bioloških vektora zaraznih
bolesti te osloboditi građane od tegoba koje
komarci izazivaju kao hematofagi i molestanti.
4. OPSEG PROGRAMA
4.1. PODRUČJE PROVEDBE
Program suzbijanja provodi se na području
Općine Suhopolje, prema potrebi zaštite
građana od njihova molestiranja utvrđenoj na
temelju brojnosti komaraca na pojedinim
gradskim područjima, te prema zahtjevima
upravnog tijela Općine Suhopolje nadležnog za
zdravstvo.
4.2. NAČIN PROVEDBE - METODE
Program se temelji na otkrivanju i uklanjanju
potencijalnih i trajnih legla komaraca te
suzbijanju ličinki u leglima koje nije moguće
trajno ukloniti. Suzbijanje odraslih komaraca
(krilatica) dopušteno je samo, kada unatoč svim
nastojanjima da se komarci suzbiju u stadiju
ličinki, iz nepoznatih legla dolazi do pojave
većih populacija. Tada suzbijanje krilatica treba
provoditi ciljano, na što je moguće manjem
području i samo ako komarci predstavljaju
izrazitu smetnju građanima, tj. u slučaju vrlo
brojnih populacija komaraca na području koje je
urbanizirano ili ga u rekreacijske i druge svrhe
koristi veći broj građana.
Metode suzbijanja komaraca predviđene
programom uključuju:
- otkrivanje legla komaraca u zatvorenim i
otvorenim prostorima,
- uklanjanje legla koja je moguće ukloniti,
- bilježenje novih legla i dopunjavanje popisa
registriranih legla,
- praćenje registriranih potencijalnih i trajnih
legla komaraca,
- suzbijanje ličinki komaraca u zatvorenim i
otvorenim leglima,
- kontinuirano praćenje brojnosti krilatica,
- kontinuirano praćenje brojnosti krilatica u
registriranim žarištima,
- bilježenje žarišta populacija krilatica,
- suzbijanje krilatica toplim zamagljivanjem i
hladnim ULV postupkom sa zemlje.
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5. PLAN PROVEDBE PROGRAMA
5.1. OTKRIVANJE LEGLA KOMARACA
Legla komaraca utvrđena tijekom ranijih
godina praćenja navedena su na odgovarajućim
popisima legla u bazi podataka i kartografskom
prikazu, koje su izradili djelatnici Zavoda.
Nova legla komaraca utvrđuju se na temelju:
- dojava građana
- dojave upravnog tijela Općine Suhopolje
nadležnog za poslove zdravstva,
- terenskih obilazaka izvršitelja.
Izvršitelji suzbijanja komaraca dužni su
svaku dojavu zabilježiti i u roku od 3 radna dana
obaviti terenski očevid. U slučaju pronalaska
legla komaraca, u roku od 3 dana izvršitelj
programa treba podatke o novom leglu dostaviti
upravnom tijelu Općine Suhopolje nadležnom
za poslove zdravstva i nadležnom zavodu za
javno zdravstvo.
5.2. PRAĆENJE LEGLA KOMARACA
Praćenjem legla komaraca obuhvaćena su
sva registrirana i nova legla komaraca u
zatvorenim vodenim retencijama i na otvorenim
vodenim površinama Općine Suhopolje.
5.2.1.
LEGLA
U
ZATVORENIM
PROSTORIMA
Praćenje ličinki komaraca u registriranim i
novootkrivenim leglima komaraca u vodama
zatvorenih prostora (podrumi, toplinske stanice,
tehničke etaže, izljevi i sl.) stambenih i
poslovnih zgrada na području Općine Suhopolje
provodi se tijekom čitave godine.
Popis zatvorenih legla je u izradi, te je
dostupan u bazi podataka koju izrađuju
djelatnici Zavoda..
U naseljima gdje su legla komaraca u
poplavljenim podrumima zgrada potrebno je
provoditi aktivna istraživanja radi njihova
otkrivanja i nadzora.
5.2.2.
LEGLA
NA
OTVORENIM
PROSTORIMA
Praćenje ličinki komaraca u povremenim i
trajnim vodama na otvorenim prostorima
(potoci, retencije potoka, bare, jezera, fontane,
poplavne livade) na području Općine Suhopolje
provodi se tijekom čitave godine.
Popis do sada registriranih legla na
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otvorenim prostorima nalazi se u bazi podataka i
kartografskom prikazu, koje su izradili
djelatnici Zavoda.
Izvršitelji
moraju
obavljati
pregled
registriranih otvorenih legla od ožujka do konca
listopada 2017. godine očevidom i uzimanjem
uzoraka voda kako bi utvrdili prisutnost ličinki.
Uz pregled registriranih otvorenih legla s
popisa , izvršitelji su dužni predvidjeti i preglede
svih novih legla registriranih tijekom godine.
5.3. SUZBIJANJE LIČINKI KOMARACA
U svim leglima komaraca, bila ona otvorena
ili zatvorena, u slučaju nalaza razvojnih oblika
komaraca treba odmah provesti suzbijanje
ličinki primjenom odgovarajućih larvicida.
5.3.1.
SUZBIJANJE
LIČINKI
U
ZATVORENIM LEGLIMA KOMARACA
U
zatvorenim
registriranim
leglima
komaraca suzbijanje ličinki obavlja se tijekom
redovitih pregleda.
Na području Općine Suhopolje razlikuju se
dvije kategorije zatvorenih legla.
Kategoriji A pripadaju legla u kojima se u
većem dijelu godine nalazi voda.
Kategoriji B pripadaju legla u kojima se voda
samo povremeno pojavljuje.
Izvršitelji moraju obaviti pregled svih
registriranih zatvorenih legla kategorije A jedan
put mjesečno, a kategorije B četiri puta u godini
dinamikom svakih tri mjeseca. Legla s
pozitivnim nalazom ličinki nakon provedenog
suzbijanja potrebno je ponovno pregledati u
roku od sedam dana. Uz pregled registriranih
legla s popisa, izvršitelji su dužni predvidjeti i
preglede svih novih legla registriranih tijekom
godine.
Za suzbijanje ličinki komaraca u zatvorenim
vodenim retencijama izvršitelj će upotrijebiti
larvicide kemijskog djelovanja koji su
učinkoviti u čistim i zagađenim vodama
formulirani kao tablete, granule i koncentrat za
emulziju (EC).
5.3.2.
SUZBIJANJE
LIČINKI
U
OTVORENIM LEGLIMA KOMARACA
Dinamika aktivnosti legla ovisi o vrstama
komaraca koje se u leglu nalaze, te se na temelju
toga određuje razdoblje i dinamika suzbijanja.
Na području Općine Suhopolje razlikuju se
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tri kategorije legla:
Kategoriji A pripadaju legla u kojima
prevladavaju poplavne i šumske vrste komaraca
(komarci rodova Aedes i Ochlerotatus). Legla
kategorije A aktivna su od ožujka do lipnja,
iznimno u natprosječno kišnim razdobljima
mogu biti aktivna duže.
Kategoriji B pripadaju legla u kojima se
većinom razvijaju vrste komaraca umjetnih
legla (komarci roda Culex i druge rjeđe prisutne
vrste). Legla kategorije B aktivna su u razdoblju
od svibnja do listopada.
Kategoriji C pripadaju legla u kojima se na
području Općine Suhopolje razvijaju tigrasti
komarci (Aedes albopictus) i druge vrste
umjetnih legla. Legla kategorije C aktivna su u
razdoblju od svibnja do listopada.
Suzbijanje ličinki komaraca u otvorenim
leglima započet će utvrđivanjem prisutnosti
ličinki u njima. Prvi pozitivni nalaz ličinki u
jednom leglu određene kategorije (A, B, C),
određuje početak larvicidnog tretmana na svim
drugim otvorenim leglima iste kategorije.
Izvršitelji će posebno obratiti pozornost leglima
kategorije A u kojima se razvijaju komarci koji
uznemiruju građane tijekom svibnja i lipnja.
Planirana dinamika larvicidnih tretmana:
1) legla kategorije A:
- od ožujka do svibnja dva tretmana
mjesečno,
- lipanj - jedan tretman mjesečno
(prema potrebi više),
2) legla kategorije B i C:
- od svibnja do rujna dva tretmana
mjesečno,
- listopad - jedan tretman mjesečno.
Osim navedenih legla posebna kategorija su
novootkrivena legla - legla kategorije D,
otkrivena tijekom tekuće godine. U njima će
nakon pozitivnog nalaza ličinki izvršitelji
provesti larvicidni tretman.
Za suzbijanje ličinki komaraca u vodama
stajaćicama i vodenim retencijama na
otvorenom prostoru izvršitelj će upotrebljavati
selektivne larvicide koji neće ugroziti neciljane
vrste u tretiranim otvorenim leglima.
5.3.3.
SUZBIJANJE
LIČINKI
NA
ODLAGALIŠTIMA GUMA
Da bi se pravovremeno utvrdila pojava
tigrastih komaraca (Aedes albopictus) te
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spriječilo njihovo širenje, izvršitelj suzbijanja
dužan je provoditi praćenje prisutnosti i
suzbijanje ličinki u gumama na odlagalištima.
Izvršitelj će provoditi suzbijanje ličinki
komaraca u gumama i na svim drugim
lokacijama koje se utvrde kao legla komaraca
tijekom provođenja programa te je o tome dužan
obavijestiti nadležni zavod za javno zdravstvo.
Za suzbijanje ličinki komaraca u gumama
izvršitelj će upotrebljavati larvicide koji neće
ugroziti ljude koji dolaze u direktan kontakt s
gumama.
5.4. PRAĆENJE BROJNOSTI KRILATICA
Praćenje brojnosti krilatica izvršitelj će
provoditi metodom mjerenja broja uhvaćenih
krilatica na tijelu skupljača tijekom 15 minuta u
sumrak ili svitanje od sredine travnja do konca
rujna na područjima za adulticidne tretmane
(žarišta krilatica) sljedećom dinamikom: svibanj
i lipanj dva puta mjesečno, druga polovina
travnja, srpanj, kolovoz i rujan jedanput
mjesečno. O nalazu će pisano (telefaksom)
izvijestiti nadležni zavod za javno zdravstvo.
Popis do sada registriranih žarišta krilatica
nalazi se u bazi podataka koju su izradili
djelatnici Zavoda.
Uz pregled registriranih žarišta krilatica,
izvršitelj je dužan predvidjeti i preglede svih
novih žarišta krilatica registriranih tijekom
godine.
5.5. SUZBIJANJE KRILATICA
Suzbijanje krilatica toplim i hladnim ULV
postupkom sa zemlje izvršitelj će provoditi u
naseljenim dijelovima općine u periodu od
početka travnja do konca listopada, ovisno o
nalazima praćenja brojnosti krilatica. Suzbijanje
će provoditi preparatima s djelatnom tvari na
bazi sintetskih piretroida niske toksičnosti,
namijenjenim za ULV primjenu, preporučenim
od WHO za primjenu u naseljenim sredinama i s
dozvolom Ministarstva zdravlja RH za primjenu
u Hrvatskoj. Radi zaštite okoliša kao sredstva za
razrjeđivanje mogu se upotrebljavati samo voda
ili pročišćena mineralna ulja.
5.5.1. ADULTICIDNI TRETMANI
Adulticidne tretmane izvršitelj će provoditi
na ciljanim područjima na kojima je zabilježena
povećana brojnost komaraca prema nalazima
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uzorkovanja (točka 5.4. Programa). Popis
registriranih žarišta krilatica nalazi se u
navedenoj bazi podataka. Međutim, program
uključuje i ona područja općine na kojima se
tijekom provedbe pokaže potreba za
suzbijanjem,
uz
prethodnu
suglasnost
naručitelja Programa.
Djelotvornost provedenih akcija suzbijanja
kao i eventualna rezistencija populacije
komaraca na primijenjene insekticide, izvršitelj
programa dužan je provjeravati nakon svake
akcije suzbijanja na temelju mjerenja smanjenja
broja komaraca. U slučaju neuspjeha i
nedjelotvornih akcija obvezan je postupak
ponoviti o svom trošku.
5.5.2. OBAVJEŠTAVANJE O PROVOĐENJU ADULTICIDNIH TRETMANA
Prije svake akcije suzbijanja komaraca
metodom toplog zamagljivanja ili hladnog
orošavanja ULV metodom, izvršitelj programa
obavijestit će građane o području i vremenu
provođenja akcije preko dnevnog tiska i
radijskih postaja prema uputi upravnog tijela
Općine Suhopolje nadležnog za poslove
zdravstva. Istim će načinom upozoravati pčelare
da na vrijeme uklone pčele s područja koja će se
tretirati. Istovremeno će telefaksom obavijestiti
Državni centar za obavješćivanje (112) i
upravno tijelo Općine Suhopolje nadležno za
poslove zdravstva.
Obavijest o provođenju adulticidnog
tretmana nadležnom zavodu za javno zdravstvo
podnosit će pisanim putem (telefaks) koristeći
se obrascom u Prilogu.
5.5.3. DOPUŠTENI ADULTICIDI
Za adulticidne tretmane zelenih površina sa
zemlje izvršitelj će upotrebljavati insekticid
formuliran za ULV primjenu toplim
zamagljivanjem na osnovi niskotoksičnih
piretroida.
Za hladno ULV orošavanje u naseljenim
područjima upotrebljavat će preparat na osnovi
niskotoksičnih piretroida koji se miješaju s
čistom vodom.
Za toplo ULV zamagljivanje zelenih površina
upotrebljavat
će
preparat
na
osnovi
niskotoksičnih piretroida koji se miješaju s
neškodljivim mineralnim uljem.
Potrebne količine navedenih insekticida
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ovise o izabranim tvorničkim formulacijama, a
dopušteno je doziranje i primjena isključivo
prema uputama proizvođača i preporukama
Svjetske zdravstvene organizacije.
5.6. UNOS I OBRADA PODATAKA
Programsku podršku za unos, pohranjivanje,
dohvat, razmjenu i standardnu obradu podataka
s bazom podataka, osigurava ovlaštenim
izvršiteljima provedbe ovog programa,
nadležnom zavodu za javno zdravstvo i
upravnom tijelu Općine Suhopolje nadležnom
za poslove zdravstva, ugovorna tvrtka. Opremu,
odnosno hardware, osiguravaju izvršitelji.
Zapis podataka o obavljenom suzbijanju
obavit će ovlašteni izvršitelji Programa
suzbijanja komaraca na području Općine
Suhopolje popisom na terenu i pohranom u
zajedničku računalnu bazu podataka. Podaci se
će prebacivati svakodnevno, na kraju svake
smjene, svakog radnog dana ili češće, po
potrebi, nikako kasnije niti idućeg dana.
Prikupljena dokumentacija bit će pohranjena i
kompjuterski obrađena, što će osigurati upravno
tijelo Općine Suhopolje nadležno za poslove
zdravstva u suradnji s ugovornom tvrtkom.
Bazu podataka s popisom registriranih
zatvorenih i otvorenih legla komaraca, i
registriranih žarišta krilatica na kojima se
obavlja Program suzbijanja komaraca na
području Općine Suhopolje s njihovim
obilježjima važnim za dugoročno vođenje
programa suzbijanja komaraca u Općini
Suhopolje, potrebno je stalno dopunjavati
novoprikupljenim podacima.
Svi voditelji terenskih ekipa izvršitelja
suzbijanja dužni su prema naputcima ureda
elektronički prikupljati podatke o svakom
obavljenom terenskom poslu, u svakoj akciji,
voditi računalnu evidenciju o obavljenom poslu
i zatečenom stanju zatvorenih legla komaraca,
registriranih otvorenih legla komaraca,
registriranih žarišta krilatica. Izvršitelji
odgovaraju za istinitost podataka unošenih u
sustav. Obvezni su osigurati svim terenskim
ekipama ispravnu opremu za rad.
Podaci koji se prikupljaju:
- naziv ovlaštenog izvršitelja,
- datum i vrijeme provođenja kontrole ili
suzbijanja,
- oznaka (šifra) staništa komaraca,

-

voda u leglu (da ili ne),
razvojni oblici komaraca u vodi (da ili ne),
krilatice (da ili ne),
broj slijetanja komaraca tijekom 15 minuta,
napomena.

Osim navedenih , izvršitelji suzbijanja u bazu
podataka unijet će i sljedeće podatke:
- provedena larvicidna akcija suzbijanja (da ili
ne),
- upotrijebljena djelatna tvar i formulacija
larvicida,
- provedena adulticidna akcija suzbijanja (da
ili ne),
- metoda izvođenja akcije (hladno orošavanje
ili toplo zamagljivanje),
- količina utrošenih pesticida,
- razlog neprovedene akcije suzbijanja,
- ponavljanje adulticidne akcije,
- napomena.
6. PODACI
LJIMA

DOSTUPNI

IZVRŠITE-

Izvršiteljima su dostupni podaci o
zatvorenim i otvorenim leglima komaraca te
žarištima krilatica registrirani do kraja prosinca
2016. godine u upravnom tijelu Općine
Suhopolje nadležnom za poslove zdravstva i
nadležnom zavodu za javno zdravstvo. Podaci
se nalaze u bazi podataka i ne objavljuju se.
7. STRUČNI NADZOR PROVEDBE
PROGRAMA
Stručni nadzor programa provodi se sukladno
članku 24. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08,
43/09 i 22/14).
Da bi omogućili obavljanje stručnog nadzora,
izvršitelji programa dužni su obavještavati
nadležni zavod za javno zdravstvo o planiranim
aktivnostima provedbe programa najmanje tri
dana prije provedbe te podnositi mjesečna
izvješća o provedenim aktivnostima u odnosu na
planirane programom. Odstupanja od plana
potrebno je dokumentirati i obrazložiti. U
slučaju otkrivanja novih legla komaraca ili
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žarišta krilatica, izvršitelji su dužni obavijestiti
nadležni zavod za javno zdravstvo u roku od 3
dana.
8. IZVRŠITELJI PROGRAMA
Program suzbijanja komaraca na području
Općine Suhopolje provode pravne osobe koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne
osobe koje su registrirane za obavljanje te
djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane
uvjete.
Program provode izvršitelj/i koji su s
Općinom Suhopolje sukladno propisima o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sklopili
ugovor o provođenju programa suzbijanja
komaraca na području Općine Suhopolje.
Program suzbijanja komaraca na području
Općine Suhopolje bit će proveden na temelju
operativnih planova koje izrađuju izvršitelji
sukladno ovome programu.
Operativne planove izvršitelji su dužni
dostavljati upravnom tijelu Općine Suhopolje
nadležnom za poslove zdravstva i nadležnom
zavodu za javno zdravstvo tri dana prije

provedbe te podnositi mjesečna izvješća o
provedenim aktivnostima u odnosu na planirane
programe.
Operativni planovi moraju sadržavati:
- aktivnosti koje se provode,
- popis adresa, objekata ili površina na kojima
se aktivnosti provode,
- način izvješćivanja građana,
- vrijeme početka i završetka aktivnosti,
- ime osobe za kontakt,
- popis sredstva i oprema koja će se
upotrebljavati,
- opis tehnološke primjene.
9. Ovaj će program biti objavljen u
Službenom glasniku Općine Suhopolje.
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Ravnatelj Zavoda
Prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.,
specijalist epidemiolog , v.r.
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