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Na temelju članka 3. i 7. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i
96/16) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 2/13) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 2. sjednici, održanoj
dana 27. srpnja 2017. godine, donijelo je
O D LU K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka koje imaju člana u
Općinskom vijeću Općine Suhopolje i
članova Općinskog vijeća Općine Suhopolje
izabranih s liste grupe birača
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Suhopolje političkim strankama koje imaju
člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje i
članovima Općinskog vijeća Općine Suhopolje
izabranim s liste grupe birača zastupljenih u
2017. godini.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Općine Suhopolje imaju političke
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću
Općine Suhopolje i članovi Općinskog vijeća
Općine Suhopolje izabrani s liste grupe birača te
je u tu svrhu u Proračunu Općine Suhopolje za
2017. godinu osigurano 30.400,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki
iznos sredstava za svakog člana Općinskog
vijeća Općine Suhopolje, tako da pojedinoj
političkoj stranci i svakom članu izabranom s
liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno
broju njezinih članova u Općinskom vijeću
Općine Suhopolje u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Suhopolje.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2017. godinu utvrđuje se iznos od
2.000,00 kuna.

Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
Općine Suhopolje podzastupljenog spola,
političkim strankama i članu izabranom s liste
grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća Općine Suhopolje, a
određenog u članku 3. ove Odluke.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Suhopolje podzastupljenog spola utvrđuje se
dodatna naknada u iznosu od 200,00 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama koje imaju člana u
Općinskom vijeću Općine Suhopolje i
članovima Općinskog vijeća Općine Suhopolje
izabranim s liste grupe birača raspoređuju se
sredstva osigurana u Proračunu Općine
Suhopolje za 2017. godinu, i to kako slijedi:
- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
(8 članova)
= 16.400,00 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)
= 2.000,00 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"

Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na
žiroračun političke stranke odnosno na poseban
račun člana izabranog s liste grupe birača,
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka koje imaju člana
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u Općinskom vijeću Općine Suhopolje u 2017.
godini (KLASA: 021-01/16-01/3; URBROJ:
2189/05-03/15-16-2) objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje broj 9/16.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 021-01/17-01/9
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 27. srpanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima
("Narodne novine" broj 54/88) i članka 30. te 68.
stavka 1. točke 14. Statuta Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" Općine Suhopolje broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017.
godine, donijelo je
O D LU K U
o izmjeni naziva ulice Dušana Dabetića u
Pivnici Slavonskoj
Članak 1.
Naziv ulice u Pivnici Slavonskoj "Dušana
Dabetića" mijenja se i glasi "Kralja Tomislava".
Članak 2.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 2.
sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine,
donijelo je
O D LU K U
o izmjeni Odluke o uključivanju u projekt
"LEADER" – osnivanju udruge Lokalna
akcijska grupa (LAG) "VIP"
Članak 1.
Članak 2. Odluke o uključivanju u projekt
"LEADER" – osnivanju udruge Lokalna
akcijska grupa (LAG) "VIP" ("Službeni
glasnik" broj 4/12 i 7/13) mijenja se i glasi, kako
slijedi:
"Predstavnik Općine Suhopolje u LAG-u je
gosp. SINIŠA HORVAT, načelnik Općine
Suhopolje."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 900-03/17-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 27. srpanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 015-08/17-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-4
Suhopolje, 27. srpanj 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 2.
sjednici, održanoj dana 27. srpnja 2017. godine,
donijelo je
O D LU K U
o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za
prevenciju kriminaliteta Općine Suhopolje
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Članak 1.

Članak 2. stavak 2. točke 1., 10. i 11. Odluke
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
Općine Suhopolje ("Službeni glasnik" broj
7/2013) mijenjaju se i glase:
"1. SINIŠA HORVAT (načelnik Općine
Suhopolje) – predsjednik
10. TATJANA LADOVIĆ (Viši referent za
društvene djelatnosti i imovinske poslove)) –
član
11. JASMIN ŠAKA (Referent – komunalni
redar) – član."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 511-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-17-4
Suhopolje, 27. srpanj 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 17. i 20. stavka 1. Odluke
o javnim priznanjima Općine Suhopolje
(„Službeni vjesnik“ broj 5/01. i 6/06 te
„Službeni glasnik“ broj 1/10.) te članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
2. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017.
godine, donijelo je
O D LU K U
o dodjeli javnih priznanja Općine Suhopolje
u 2017. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja
slijedećim fizičkim i pravnim osobama:

ZLATNA
Suhopolje“:

PLAKETA

„Grb

Općine

1. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj
Virovitičko – podravske županije – za
iznimnu potporu u provedbi projekata na
području Općine Suhopolje
2. BRANA d.o.o. – za dugogodišnju uspješnu
suradnju i doprinos u realizaciji projekata
komunalne infrastrukture na području
Općine Suhopolje
3. DAMIR MARENIĆ – za dugogodišnju
uspješnu suradnju i doprinos u provedbi
projekta aglomeracije Suhopolje
4. ZORICA HEGEDUŠIĆ – za dugogodišnju
uspješnu suradnju i doprinos u društveno političkom životu te unaprjeđenju rada
Općinskog vijeća Općine Suhopolje
SREBRNA
Suhopolje“:

PLAKETA

„Grb

Općine

1. vlč. PAVLE FILIPOVIĆ – za višegodišnju
uspješnu suradnju i doprinos u ukupnom
društvenom životu Općine Suhopolje
2. NOGOMETNI KLUB "TEHNIČAR" –
povodom 70.-te godišnjice rada i djelovanja
za doprinos u razvoju i promicanju sporta
3. ALEN SERTIĆ – za doprinos u uređenju i
razvoju Mjesnog odbora Pepelane
4. MIRKO JAKUPEC – za doprinos u
promicanju i razvoju stočarstva na području
Općine Suhopolje
5. LUCIJA MARTINKO HOCK – za
doprinos u promicanju obrazovanja i ugleda
Općine Suhopolje – dobitnica Rektorove i
Dekanove nagrade Sveučilišta u Zagrebu
ZAHVALNICA:
1. ŽELJKO MALKOVIĆ – za doprinos i
zalaganje u Udruzi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje
2. MILAN ĆUSAK – za doprinos i zalaganje u
Udruzi hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata Općine Suhopolje
3. ROBERT RODEŠ – za dugogodišnji
nesebičan rad u vatrogastvu
4. IVICA DUMENČIĆ – za dugogodišnji
nesebičan rad u vatrogastvu
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5. STJEPAN RAZUM – za dugogodišnji
nesebičan rad u vatrogastvu
6. MARIJAN LUKINIĆ – za doprinos u
promicanju i razvoju sporta u Mjesnom
odboru Orešac
7. ANDRIJA ŠLAT – za doprinos u razvoju
lovstva na području Općine Suhopolje
8. DRAGANA PAVIĆ – za doprinos i
zalaganje u Kinološkom klubu "Suhopolje"
9. STJEPAN HAJEC – za doprinos u
promicanju i razvoju ribolova na području
Općine Suhopolje
10. STJEPAN ŠTENGL – za dugogodišnji
nesebičan rad u Mjesnom odboru Orešac
11. IVICA VUKOVIĆ – za dugogodišnji
nesebičan rad u Mjesnom odboru Pčelić.

Članak 1.
Donosi se Odluka o objavljivanju Javnog
poziva za isticanje kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Suhopolje.
Članak 2.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke biti će
objavljen na mrežnoj stranici Općine Suhopolje,
www.suhopolje.hr i sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15)
dana od dana objave Javnog poziva.

Članak 2.

Članak 4.

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

Javni poziv iz članka 1. ove Odluke biti će
objavljen, a postupak proveden, sukladno
odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Općine Suhopolje (KLASA: 021-01/14-10/7;
URBROJ: 2189/05-03/15-14-3).

KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-34
Suhopolje, 27. srpanj 2017. 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" broj 4/14 ) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 2.
sjednici, održanoj dana 27. srpnja 2017. godine,
donijelo je
O D LU K U
o objavljivanju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih
Općine Suhopolje

Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
27. srpnja 2017. godine.
KLASA: 021-05/17-03/3
URBROJ: 2189/05-03/15-17-5
Suhopolje, 27. srpanj 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje ("Službeni glasnik" broj 2/13) i
članka 55. Kolektivnog ugovora za zaposlenike
u upravnim tijelima Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 1/16), a sukladno
planiranim i osiguranim sredstvima Proračunom
Općine Suhopolje za 2017. godinu, načelnik
Općine Suhopolje dana 26. lipnja 2017. godine
donosi
ODLUKU
o isplati regresa za 2017. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o isplati regresa za 2017.
godinu u neto iznosu od 1.500,00 kuna.
Članak 2.
Regres iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Suhopolje – Odsjeka za financije i
proračun.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se na zaposlenike
Općine Suhopolje, djelatnike Dječjeg vrtića
"Suhopolje",
Suhopolje
i
djelatnike
profesionalne vatrogasne postrojbe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.

KLASA: 121-07/17-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 26. lipanj 2017. godine

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.
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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,
II DOPUNA PLANA NABAVE
ZA 2017. GODINU
I
U Planu nabave za 2017. godinu u točki I.
dodaje se redni broj 26. te glasi:
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II

Ova II dopuna Plan nabave za 2017. godinu
objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine
Suhopolje i na službenim internet stranicama
www. suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/7
URBROJ: 2189/05-02/14-17-7
Suhopolje, 26. lipanj 2017.
NAČELNIK:
Siniša Horvat,struč.spec.ing.sec., 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,
II IZMJENA PLANA NABAVE
ZA 2017. GODINU
I
U Planu nabave za 2017. godinu u točki I.
redni broj: 2., 4., 5., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 17.,
21., 22. i 24 mijenja se te glasi:
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II

Ova II izmjena Plana nabave za 2017. godinu
objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje i na službenim stranicama www.
suhopolje.hr.
KLASA: 400-06/16-01/7
URBROJ: 2189/05-02/14-17-8
Suhopolje, 26. lipanj 2017.
NAČELNIK:
Siniša Horvat,struč.spec.ing.sec., v.r.

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o
vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 40.
Statuta Općine Suhopolje ("Službeni glasnik"
broj 2/13), načelnik Općine Suhopolje dana 30.
lipnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na imenovanje
zamjenika zapovjednika
VZO Suhopolje
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na
imenovanje zamjenika zapovjednika VZO
Suhopolje vatrogasnog časnika Štefana Razuma
iz DVD-a Borova.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 810-05/17-01/8
URBROJ: 2189/05-02/14-17-2
Suhopolje, 30. lipanj 2017. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.
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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 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:

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.

1. NOGOMETNI
KLUB
„TEHNIČAR“,
Alojzija Stepinca 4, 33412 Cabuna, OIB:
77885618951,
za
provedbu
projekta/programa:
Program
rada
Nogometnog kluba „Tehničar“ (KLASA:
230-01/17-01/12; URBROJ: 361-17-4)
odobrava se 25.000,00 kuna

Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o dodjeli
financijskih sredstava najkasnije 30 dana od
dana donošenja ove Odluke.

2. SPORTSKO
RIBOLOVNI
KLUB
„BREŽNICA“, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 85478617382 za provedbu
projekta/programa: Program sportsko –
ribolovnog kluba „Brežnica“ za 2017. godinu
(KLASA: 230-01/17-01/12; URBROJ: 36117-5) odobrava se 20.000,00 kuna

Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.

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.

Članak 5.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 230-01/17-01/12
URBROJ: 2189/05-02/14-17-14
Suhopolje, 14. srpnja 2017. godine

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u

Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.
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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 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 2016.
godinu, i to kako slijedi:
1. LOVAČKA UDURGA „SUHOPOLJE“,
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, OIB:
27410712270 za provedbu projekta/programa
pod nazivom: Unos fazanske divljači (KLASA:
230-01/17-01/13;
URBROJ:
361-17-7)
odobrava se 20.000,00 kuna
2. KINOLOŠKI KLUB „SUHOPOLJE“,
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, OIB:
11850411902 za provedbu projekta/programa
pod nazivom: Cjelokupan godišnji plan kluba
(KLASA: 230-01/17-01/13; URBROJ: 361-176) odobrava se 3.000,00 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
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: 230-01/17-01/13
URBROJ: 2189/05-02/14-17-14
Suhopolje, 14. srpanj 2017. godine

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.
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Na temelju članka 6. stavka 2. i 3. Pravilnika
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Suhopolje",
Suhopolje
(KLASA:
601-01/15-10/4;
URBROJ: 2189/60-02/01-15-1 od 29. svibnja
2015. godine) i članka 23. Statuta Dječjeg vrtića
"Suhopolje", u Suhopolju ("Službeni glasnik"
Općine Suhopolje broj 9/13, 6/15 i 9/15)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Suhopolje",
Suhopolje, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 6.
srpnja 2017. godine donijelo je,
ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje za pedagošku godinu
2017./2018.
1. UVJETI UPISA U VRTIĆ
Članak 1.
Javni poziv za upise u Dječji vrtić
"Suhopolje",
Suhopolje,
za
pedagošku
2017./2018. godinu bio je objavljen na oglasnoj
ploči Dječjeg vrtića i Općine Suhopolje i web
stranici
Općine
Suhopolje
te
putem
Informativnog centra Virovitica.
Upisi su se vršili u Dječjem vrtiću
"Suhopolje", Suhopolje, u vremenu od 15.
svibnja do 30. svibnja 2017. godine i to:
- svakim radnim danom od 07,00 do 15,00
sati.
Upisi su se vršili za cjelodnevni desetsatni
program.
U 2017./2018. godinu upisati će se onoliko
djece koliko je potrebno da se popune postojeći
kapaciteti.
Članak 2.
Zahtjev za upis roditelji su mogli podići u
prostorijama Dječjeg vrtića "Suhopolje" i
Općine Suhopolje i na web stranicama Općine
Suhopolje.
Uz zahtjev za upis djeteta roditelj, odnosno
skrbnik bio je dužan priložiti:
1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili
potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez
obzira na datum izdavanja isprave) ili pisana
privola roditelja da vrtić može sam provjeriti
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podatke o rođenju djeteta u matici rođenih.
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili
pisana privola roditelja da vrtić može sam
putem nadležnog gradskog ureda provjeriti
podatak o prebivalištu i boravištu građana, te
preslike osobnih iskaznica roditelja.
3. Dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje
prednosti pri upisu:
4. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata
– rješenje o statusu invalida Domovinskog
rata
5. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde
poslodavca o zaposlenju roditelja
6. za dijete koje živi samo sa jednim zaposlenim
roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju
roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi
dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom
kućanstvu
7. za dijete samohranog zaposlenog roditelja –
potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i
dokaz o samohranosti: rod i list, smrtni list za
preminulog roditelja ili potvrda o nestanku
drugog roditelja ili rješenje Centra za
socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
djeteta
8. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez
roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske
skrbi – rješenje odnosno potvrdu Centra za
socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj
obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće
roditeljske skrbi
9. za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne
djece – za svako dijete mlađe od 18 godina
rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili
potvrdu sa podaci o rođenju djeteta ili pisana
privola roditelja da vrtić može sam provjeriti
podatke o rođenju djeteta u matici rođenih
10. za dijete u godini prije polaska u osnovnu
školu - rodni list ili izvadak iz matice
rođenih ili potvrda s podaci o rođenju
djeteta ili pisana privola roditelja da vrtić
može sam provjeriti podatke o rođenju
djeteta u matici rođenih
11. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili
zdravstvene
potrebe
–
relevantna
dokumentacija za utvrđivanje navedenih
potreba i statusa djeteta
12. za dijete sa teškoćama u razvoju – nalaz i
mišljenje tijela vještačenja ili rješenje
Centra za socijalnu skrb o postojanje
teškoće u razvoju djeteta
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Roditelj, odnosno skrbnik djeteta koji već
pohađa Dječji vrtić bio je dužan u upisnom roku
podnijeti zahtjev za nastavak korištenja usluga.
Članak 3.
Komisija je rješavala pristigle zahtjeve do 30.
svibnja 2017. godine.
Potvrđivanje rezultata upisa izvršilo je
Upravno vijeće nakon 30. lipnja 2017. godine.
Na temelju rezultata upisa Dječji vrtić
"Suhopolje", Suhopolje će izvijestiti osnivača o
planiranoj organizaciji rada za pedagošku
2017./2018. godinu radi odobravanja ukupnog
opsega programa i potrebnog broja i strukture
radnika u skladu s propisanim normativima.
2. PREDNOST PRI UPISU
Članak 4.
Dječji vrtić je dužan, sukladno svojim
kapacitetom organizirati prvenstveno redovite
programe predškolskog odgoja za djecu sa
prebivalištem na području Općine Suhopolje, te
osigurati pri upisu u redovite programe na način
utvrđen Zakonom, Odlukom Osnivača i ovim
Pravilnikom.
Prednost upisa djece u vrtić prema utvrđenim
prednostima pri upisu ostvaruje se na način da se
za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni
broj bodova Uz prilaganje odgovarajuće
dokumentacije kojima se pojedina dokazuje.
Prednost pri upisu u redovite programe
određuje vrtić prema slijedećim kriterijima:
1. djeca s mjestom prebivališta
na području Općine Suhopolje
20 bodova
2. djeca čija su oba roditelja
zaposlena
20 bodova
3. drugo dijete u vrtiću
20 bodova
4. djeca roditelja žrtava i invalida
Domovinskog rata
20 bodova
5. djeca iz obitelji sa troje
ili više djece
20 bodova
6. djeca roditelja koji primaju
doplatak za djecu
15 bodova
7. djeca samohranih roditelja
25 bodova
8. djeca sa teškoćama u razvoju (izravan upis)

9. djeca u godini prije polaska
u osnovnu školu

(izravan upis)

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja
slobodnih po dobnim skupinama ostvaruje dijete
sa većim brojem bodova.
Ako sva djeca mogu upisati neće se
primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.
Ako više djece ostvaruje jednak broj bodova,
prednost pri upisu utvrđuje komisija za upis
djece u Dječji vrtić na temelju procjene stručnog
tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta
za odgovarajućim programima i uvjetima koje
dječji vrtić može ponuditi.
Ako stručni tim na temelju dokumentacija o
specifičnim i/ili zdravstvenim potrebama djeteta
i inicijalnog razgovora s roditeljima, odnosno
skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, ocjeni
da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu
redovitog programa, Komisija za upis odbit će
zahtjev za upis djeteta u redoviti program i
predložiti drugi odgovarajući program koji vrtić
može ponuditi.
Roditelj,
odnosno
skrbnik djeteta dužan je dostaviti Dječjem vrtiću
dokaze o činjenica za ostvarivanje prednosti.
Članak 5.
Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu
postupku bodovanja.
O upisu djeteta sa teškoćama u razvoju
odlučuje Komisija za upis Dječjeg vrtića na
temelju dokumentacije i procjene stručnog tima
o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za
odgovarajućim programom i uvjetima koje
Dječji vrtić može ponuditi.
Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću
dostaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili
Rješenje Centra za socijalnu skrb o postajanju
teškoće u razvoju djeteta uz obvezu odazivanja
na poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja
stručnog tima za postojanje uvjeta za integraciju
djeteta u redovite programe, preporuke za
uključivanje u posebno odgojno-obrazovnu
skupinu s posebnim programom za djecu s
teškoćama u razvoju u ustanovu gdje to postoji
ili uključivanje u drugi odgovarajući program
koji vrtić može ponuditi.
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3. ROKOVI SKLAPANJA UGOVORA
Članak 6.
Djeca primljena po oglasu u Dječji vrtić
započinju ostvarivati program 01. rujna tekuće
godine odnosno na početku nove pedagoške
godine koja traje do 31. kolovoza.
Članak 7.
Roditelji čije je dijete primljeno u Dječji
vrtić, dužan je zaključiti ugovor o ostvarivanju
programa u roku od 15 dana od početka
pedagoške godine.

Članak 1.
Turistička zajednica Općine Suhopolje ima
pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem
Zajednice promjera 35mm.
Žig zajednice je četvrtastog oblika, promjera
50 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice te
prostor za upisivanje evidencijskog broja i
datum primitka pisama.
Žig se koristi za svakodnevno poslovanje
Zajednice.
Svaki pečat i žig imaju redni broj.
O broju pečata i žiga, načinu njihovog
korištenja te osobama koje su odgovorne za
njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog
ureda.

4. OSTALI PODACI
Članak 2.
Članak 8.
Listu upisa u Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje donijela je Komisija za upis djece, i
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 9.
Ova Odluka stupa
na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 601-01/17-01/15
URBROJ: 2189/60-02/01-17-5
Suhopolje, 06. srpanj 2017.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA "SUHOPOLJE"
Predsjednik
Ksenija Ćurić, dipl.oec., v.r.

Na temelju članka 5. Statuta Turističke
zajednice Općine Suhopolje, Turističko vijeće
na svojoj 1. sjednici održanoj dana 26. srpnja
2017. godine donosi
Odluku o pečatu i žigu turističke zajednice
Općine Suhopolje

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje.
Predsjednik Turističkog vijeća
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec

Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Bešen Anne-Marie
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica

