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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“
broj 36/15 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 28. sjednici održanoj dana
28. srpnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Suhopolje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna Općine Suhopolje financirati troškovi
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok
smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe
na obdukciju).
Članak 2.
Općina Suhopolje snosit će troškove
preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika
uz uvjete:
- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe
nalaze na području Općine Suhopolje
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja
pogrebnik koji s Općinom Suhopolje ima
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu
za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Suhopolje
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.
Članak 3.
Općina Suhopolje zaključit će ugovor o
obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem provedenog javnog natječaja
za obavljanje tih poslova.
Odluku o raspisivanju natječaja i odluku
o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju

donosi načelnik.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka provodi
stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje
načelnik na četiri godine.
Natječaj se objavljuje u tjednom tisku i na
web službenoj stranici općine.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se
ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta propisanih ovom odlukom ponudi ukupno najnižu
cijenu po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.
Članak 4.
Ponude na natječaj mogu podnijeti
pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće
uvjete:
- da su upisane u odgovarajući registar za
obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30
dana
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje pogrebničke djelatnosti što dokazuju preslikom rješenje
- da imaju na raspolaganju najmanje jedno
pogrebno vozilo što dokazuju preslikom
rješenja prometne knjižice vozila
- da ispunjavaju kadrovske i tehničke uvjete
odnosno da su kadrovski i tehnički ekipirani
da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj
se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema
Republici Hrvatskoj što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starijom
od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema
Općini Suhopolje što dokazuju odgovarajućom potvrdom Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Suhopolje ne starijom od 30
dana od dana raspisivanja natječaja
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna
osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje prema zakonu o obavljanju pogrebničke djelatnosti
što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju
odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne
kazne.
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Članak 5.

Ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i
prijevoza umrle osobe na obdukciju zaključuje
se na vrijeme od 4 godine.
Sastavni dio ugovora iz stavka 1. ovog članka
je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje
poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u
slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Suhopolje
će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prije isteka roka na kojeg je isti
zaključen.
Ugovor se smatra raskinutim istekom roka
od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o
raskidu ugovora pogrebniku.
Istovremeno s raskidom ugovora, načelnik je
dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir
novog pogrebnika koji će obavljati poslove
preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 363-02/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
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Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 28. sjednici održanoj dana
28. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnim djelatnostima
na području Općine Suhopolje
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
Općine Suhopolje broj 3/19 i 2/20), u članku 3.
stavku 1., iza alineje 4. dodaju se alineje 5., 6.,
7. i 8. te glase:
„ - održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene
- održavanje čistoće javnih površina.“.
Članak 2.
U članku 4. iza stavka 10. dodaju se stavci
11., 12., 13. i 14. te glase:
„Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje
biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja
i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina
u parkovima, opreme na dječjim igralištima,
održavanje javnih sportskih terena i opreme, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za
potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za
održavanje tih površina.
Održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i
održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina
i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda osim građevina
u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih sluga
koje prema posebnim propisima o vodama služe
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnim voda.
Održavanje građevina i uređaja javne
namjene podrazumijeva održavanje, popravke i
čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
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Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene,
osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno
čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica
za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata
osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u
vlasništvu Općine Suhopolje.
Članak 3.
U članku 5. stavku 1. ispred alineje 1. dodaje
se nova alineja 1. te glasi:
„ - trgovačka društva u vlasništvu Općine
Suhopolje
a dosadašnje alineje 1. i 2. postaju alineje 2.
i 3.
Članak 4.
Ispred podnaslova „OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI“ dodaje se podnaslov: „OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKOG
DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE
SUHOPOLJE“ i članak 7. te glasi:
„Trgovačkom društvu SUHOKOM d.o.o.
za komunalne djelatnosti, u vlasništvu Općine
Suhopolje povjeravaju se komunalne djelatnosti
kako slijedi:
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornih vozilima
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje groblja
- usluge ukopa unutar groblja.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka
1. ovog članka povjerava se trgovačkom društvu
iz stavka 1. ovog članka na neodređeno vrijeme
dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti ili dok
se ovom odlukom ne odredi drugačije.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka
obavljat će komunalne djelatnosti iz stavka 1.
ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim
propisima kojima se regulira obavljanje pojedine
komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog

vijeća donesenim sukladno tim propisima, a na
temelju ugovora koji zaključuje načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka
dužno je povjerene komunalne djelatnosti obavljati kao javnu službu i postupati u skladu s
načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu kojim se uređuje
komunalno gospodarstvo, a jednom godišnje
trgovačko društvo podnosi osnivaču izvješće o
poslovanju.“
Članak 5.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora su one koje se isključivo
financiraju iz Proračuna Općine Suhopolje, a
nisu povjerene određenom trgovačkom društvu
u vlasništvu Općine Suhopolje niti su predmet
koncesije.“.
Članak 6.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili
pravnoj osobi jesu:
- održavanje javne rasvjete
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- veterinarsko – higijeničarska služba
- održavanje dekorativne rasvjete i prigodna
ukrašavanja općine
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene.“
Članak 7.
Iza članka 20. dodaje se novi članak 21. te
glasi:
„Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti
koje su povjerene trgovačkom društvu iz članka
7. ove Odluke, a koje se financiraju isključivo iz
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Proračuna Općine Suhopolje, mogu se povjeriti i
drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju
članka 12., 13. i 14. ove Odluke, u slučaju da ih
trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti.“.
Članak 8.
Dosadašnji članka 21. postaje članak 22.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 363-02/20-01/2
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
							
Predsjednica
		
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13,
154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) i članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 28.
sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu
i naplati naknade za razvoj
Članak 1.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
12/10, 5/11 i 8/13) članak 3. mijenja se i glasi:
„Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere

isporučene vode iz sustava javne vodoopskrbe.
Osnovica za obračun naknade za razvoj kod
korisnika samo javne odvodnje je količina vode
očitana na mjerodavnom mjerilu korisnika, koja
služi kao osnovica cijene za obračun vodne
usluge za odvodnju izražena u metrima kubnim
(m3).
Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu
od 2 kn/m3 isporučene vode iz sustava javne
odvodnje, odnosno vode koja služi kao osnovica
cijene vodne usluge za odvodnju.
Naknada za razvoj je javno davanje na
koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.“.
Članak 2.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
12/10, 5/11 i 8/13) članak 7. mijenja se i glasi:
„Virkom d.o.o. dužan je prikupljenu naknadu
za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način
utroška prikupljenih sredstava za financiranje
izgradnje objekata iz točke 4. ove Odluke vršit
će se sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Skupština Virkoma
d.o.o. uz prethodno mišljenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje.
Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima Virkom d.o.o. dostavljati će Općini
Suhopolje kvartalno.“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 325-01/20-01/14
URBROJ: 2189/05-09/49-20-4
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
			

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391.
stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/09,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19 i
47/20) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13,
2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Suhopolje
na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. srpnja
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o načinu upravljanja i korištenja sportskih
građevina u vlasništvu Općine Suhopolje
Članak 1.
U Odluci o načinu upravljanja i korištenja
sportskih građevina u vlasništvu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 8/19 i 2/20), u članku 4., stavku 1., točci 1.
točka 1.1. mijenja se i glasi:
„1.1. sportska građevina u Suhopolju (nogometno igralište s pratećim objektima – stadion, svlačionice, uredsko – klupske prostorije),
dio k.č. 1495/3 i k.č. 1496/2, 1654, 1655, 1667/1
i 1656 k.o. Suhopolje“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 620-01/20-01/8
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka
7. Stavka 5. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

(„Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 28.
sjednici, održanoj dana 28. srpnja 2020. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka koje imaju člana
u Općinskom vijeću Općine Suhopolje
i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana
u Općinskom vijeću Općine Suhopolje i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 9/19) članak 5.
mijenja se i glasi:
„Sredstva osigurana u Proračunu Općine
Suhopolje za 2020. godinu raspoređuju se
političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Suhopolje razmjerno broju
njezinih članova u Općinskom vijeću Općine
Suhopolje i broju njezinih članova u Općinskom
vijeću Općine Suhopolje podzastupljenog spola
te nezavisnim vijećnicima, i to kako slijedi:
-

Hrvatska demokratska zajednica
– HDZ (9 članova)
= 17.400,00 kuna
- Hrvatska socijalno – liberalna stranka
– HSLS (1 član)
= 2.000,00 kuna
- Socijaldemokratska partija Hrvatske
– SDP (2 člana)
= 4.000,00 kuna
- Kandidacijska lista grupe birača,
nositelj liste: Dražen Vanjhal
(1 član)
= 1.000,00 kuna
- Kandidacijska lista grupe birača,
nositelj liste: Petar Duvnjak
(1 član)			
= 2.000,00 kuna
- Kandidacijska lista grupe birača,
nositelj liste: Slavko Šimić
		(1 član)			
= 2.000,00 kuna
- Most nezavisnih lista – MOST
		(1 član)			
=2.000,00 kuna
Sveukupno: 15 članova = 30.400,00 kuna”
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Članak 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na sagu prvog dana od
dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje.

Tržišna vrijednost nekretnina iz članka 1.
ove Odluke iznosi 21.630,00 kuna (dvadesetijednutisućušestotridesetkunainulalipa) sukladno
Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine radi
utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine od 17.
srpnja 2020. godine, sačinjenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Nevenu Čizmiću, ing.građ. iz Virovitice,
Pejačevićeva ulica 2.

KLASA: 402-08/20-01/4
URBROJ: 2189/05-09/49-20-6
Suhopolje, 28. srpanj 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
		

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

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Suhopolje za
potpisivanje darovnog ugovora.
Članak 5.

Na temelju članka 48. stavka 2. 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,
137/15, 123/17 i 98/19), članka 18. stavka 2.
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
Općine Suhopolje broj 08/09 i 03/19) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 28.
sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine
donijelo je
ODLUKU
o darovanja k.č. 765/1 k.o. Suhopolje
Članak 1.
Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 56986677718, daruje Osnovnoj školi Suhopolje, Kralja Tomislava 26, 33410
Suhopolje, OIB: 03043617557 nekretninu
označenu kao k.č. 765/1 ZRINSKO – FRANKOPANSKA ULICA, ZEMLJIŠTE ZA SPORT
I REKREACIJU, površine 5476 m2, upisanu u
z.k. uložak broj 2106, k.o. Suhopolje.
Članak 2.
Općina Suhopolje daruje Osnovnoj školi
Suhopolje nekretnine iz članka 1. ove Odluke, u
svrhu izgradnje športskih objekata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 944-02/20-01/1
URBROJ: 2189/05-09/49-20-7
Suhopolje, 28. srpnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 14. i 22. stavka 2. Odluke o
javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 4/19) te članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 28. sjednici održanoj dana
28. srpnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Općine Suhopolje u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se javna
priznanja slijedećim fizičkim i pravnim osobama:
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ZLATNA PLAKETA
„Grb Općine Suhopolje“:
1. ŽELJKO SLANAC, posmrtno – za
cjeloživotni doprinos u promicanju i razvoju
nogometa u Suhopolju.
SREBRNA PLAKETA
„Grb Općine Suhopolje“:
1. ŽUPA
SV.
TEREZIJE
AVILSKE
SUHOPOLJE – za dugogodišnju uspješnu
suradnju i doprinos u ukupnom društvenom
životu Općine Suhopolje
2. DOBROVOLJNO
VATROGASNO
DRUŠTVO BOROVA – povodom 90.-te
godišnjice postojanja djelovanja te promicanja vatrogastva
3. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA
DOMOVINSKOG
RATA
OPĆINE
SUHOPOLJE – za 15 godina promicanja
hrvatskih nacionalnih i kulturnih vrijednosti
te promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu i svih sudionika Domovinskog
rata te za dugogodišnju uspješnu suradnju i doprinos u društvenom životu Općine
Suhopolje
4. UDRUGA
MATICE
HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA
OPĆINE
SUHOPOLJE – za dugogodišnju uspješnu
suradnju i doprinos u društvenom životu
Općine Suhopolje.
ZAHVALNICA:
1. MATEJA FRAS VENUS – za nesebičnu
pomoć u unaprjeđenju rada Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje
2. JOSIP GOJMERAC – za dugogodišnji uspješni rad i zalaganje u Mjesnom odboru Jugovo Polje
3. BORISAV TATALOVIĆ – za promicanje
dobrovoljnog darivanja krvi (77 puta darovana krv)
4. SOLAR GABRIJEL – za nesebičan rad u
vatrogastvu
5. ELVIS GLAD – za doprinos u promicanju i
razvoju Škole nogometa Nogometnog kluba
„Suhopolje“
6. KRISTINA HORVAT – za iznimne rezultate i doprinos u promicanju i razvoju powerliftinga i bench pressa
7. SLAVKO VIDAKOVIĆ – za doprinos u
radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Suhopolje

8. IVAN KLADUŠIĆ – za doprinos u radu
Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog
rata Općine Suhopolje
9. ŽELJKO ANĐELKOVIĆ – za dugogodišnji uspješni rad i zalaganje u Mjesnom
odboru Naudovac.
Članak 2.
Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke
uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje koja se održava povodom
Dana općine Suhopolje 15. kolovoza – Dana Velike Gospe, zaštitnice mjesta Suhopolje.
Članak 3.
Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke
uručit će načelnik Općine Suhopolje i predsjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje.
KLASA: 061-01/20-01/2
URBROJ: 2189/05-09/49-20-26
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
		

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

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 4/14 ) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 28.
sjednici, održanoj dana 28. srpnja 2020. godine,
donijelo je
ODLUKU
o objavljivanju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za članove
i zamjenike članova Savjeta mladih
Općine Suhopolje
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Donosi se Odluka o objavljivanju Javnog
poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu
Turističke zajednice Općine Suhopolje
i direktorice Turističkog ureda
za 2019. godinu s financijskim izvješćem

Članak 2.

Članak 1.

Javni poziv iz članka 1. ove Odluke biti će
objavljen na mrežnoj stranici Općine Suhopolje,
www.suhopolje.hr i sastavni je dio ove Odluke.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Suhopolje i direktorice Turističkog
ureda za 2019. godinu s financijskim izvješćem.

Članak 3.

Članak 2.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15)
dana od dana objave Javnog poziva.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.

Članak 1.

Članak 4.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke biti će
objavljen, a postupak proveden, sukladno odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 021-05/20-03/2
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 28. srpanj 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

		

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

KLASA: 334-01/20-01/1
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 28. srpanj 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
		

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

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ br. 25/13 i 85/15) i članka 40. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) načelnik Općine
Suhopolje dana 01. lipnja 2020. godine donosi
III. IZMJENA I DOPUNA PLANA
savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
I

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje (“Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 28. sjednici održanoj dana
28. srpnja 2020. godine, donijelo je

U Planu savjetovanja s javnošću za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
1/20), pod točkom IV. u tablici, iza rednog broja
18. dodaju se novi redni brojevi 19., 20., 21. i 22.
te glase:
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Odluka o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Suhopolje
Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke
o obračunu i naplati
naknade za razvoj
Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke
o načinu upravljanja
i korištenja sportskih
građevina u vlasništvu Općine Suhopolje
Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka
koje imaju člana u
Općinskom vijeću
Općine Suhopolje i
nezavisnih vijećnika
za 2020. godinu

III. kvartal

10 dana

Internetsko
savjetovanje

Općinsko vijeće Općine
Suhopolje

II. kvartal

30 dana

Internetsko
savjetovanje

Općinsko vijeće Općine
Suhopolje

II. kvartal

30 dana

Internetsko
savjetovanje

Općinsko vijeće Općine
Suhopolje

II. kvartal

30 dana

Internetsko
savjetovanje

Općinsko vijeće Općine
Suhopolje

a dosadašnji redni brojevi 20., 21., 22., 23.,
24. i 25. postaju 23., 24., 25., 26., 27. i 28.
II
Ove III. izmjene i dopune Plana savjetovanja
s javnošću za 2020. godinu stupaju na snagu
danom donošenja.

KLASA: 008-01/20-01/9
URBROJ: 2189/05-09/49-20-1
Suhopolje, 01. lipanj 2020. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec., v.r.

Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Ivana Topić Doležal
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica

