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Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka čine sastavni dio
ovog polugodišnjeg izvještaja.
Članak 6.
Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2017. do
30.06.2017. godine objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Suhopolje.
KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić,dipl.iur., v.r.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu Zakonom o Proračunu (“Narodne novine”
broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te Pravilnikom o
postupku zaduživanja te davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine broj 55/09. i 139/10.) propisan je
postupak zaduživanja.
Općina Suhopolje se u 2017. godini nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstivma Općina Suhopolje u 2017. godini nije izdavala nova niti je imala izdataka po jamstvima izdanim
u prethodnim godinama.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i 15/15.),
sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje su proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da za njihnisu utvrđena dostatna
sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo
moguće predvidjeti.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za

financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija,
ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja te za
druge nepredviđene rashode tijekom godine.
Proračunom za 2017. godinu utvrđena je visina proračunske zalihe kojom raspolaže Načelnik
u iznosu od 25.000,00 kuna
U prvom polugodištu 2017. godine na tret
sredstava proračunske zalihe izvršene su slijedeće isplate:
Datum korištenja Namjena Iznos
28.02. Euro-unit d.o.o. kupnja glazbenog
		
instrumenta 2.463,57
07.03. OŠ Mikleuš - obilježavanje 160 godina
		
1.000,00
05.06. Virovitičke mažoretkinje-donacija
		
za rad 1.000,00

Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 28. rujna 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje
26. svibanj 2017. – 30. lipanj 2017. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje 26. svibanj 2017. – 30.
lipanj 2017. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/17-01/76
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici
održanoj 28. rujna 2017. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
referenta – komunalnog redara
Općine Suhopolje
za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje
siječanj – lipanj 2017. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 363-04/17-01/25
URBROJ: 2189/05-03/15-17-4
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Članak 4.

Plan Razvojnih programa nalazi se u prilogu i
čini sastavni dio Proračuna Općine Suhopolje za
2017. godinu i projekcija za 2018 . i 2019.godinu
Članak 5.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2017. godinu stupaju na snagu prvi dan od
dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje
KLASA: 400-06/17-01/4
UR.BROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujna 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. 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) i članka 30. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 3. sjednici
održanoj 28. rujna 2017. godine, donosi
II IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
U 2017. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini („Službeni
glasnik“ broj 5/17) mijenja se i glasi:

Strana 44

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 45

Strana 46

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 47

Strana 48

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 49

Strana 50

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 51

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

»SLUŽBENI GLASNIK«

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Strana 52
Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 53

Strana 54

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 7

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 55

Strana 56

Broj 7

»SLUŽBENI GLASNIK«

KLASA: 400-06/17-01/4
URBROJ: 2189/05-03/15-17-5
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 3. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine, donosi
IV IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
I
U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
(„Službeni glasnik“ broj 5/17) mijenja se i glasi:

Broj 7
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II

Članak 2.

IV izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2017. godini, objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

Općinski se porezi plaćaju na području
Općine Suhopolje, sukladno odredbama Zakona
o loklanim porezima, odredbama drugih propisa
kao i odredbama ove Odluke.
II. Vrste poreza

KLASA: 400-06/17-01/4
URBROJ: 2189/05-03/15-17-6
Suhopolje, 28. rujna 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Članak 3.
Općinski porezi Općine Suhopolje su:
1.
2.
3.

porez na potrošnju
porez na korištenje javnih površina
porez na nekretnine.

Porez na potrošnju
Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni
glasnik” Općine Suhopolje broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo je

Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima.

ODLUKU
o općinskim porezima Općine Suhopolje

Članak 5.

I. Opće odredbe

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i
fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 1.

Članak 6.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji
pripadaju Općini Suhopolje, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja općinskih poreza
što su izvorni prihodi Općine Suhopolje.

Osnovica poreza na potrošnju čini prodajna
cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu
vrijednost.
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Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%
od utvrđene osnovice u korist Proračuna Općine.
Članak 8.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je
od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu
PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Utvrđena obveza poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva
i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom
poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
Porez na korištenje javnih površina
Članak 9.

a) za stalno korištenje javne površine:
I zona – 200,00 kn/m², godišnje
II, III, IV i V zona – 100 kn/m², godišnje
b) za povremeno korištenje javnih površina
naknada iznosi:
- za postavljene skele za gradnju, popravak ili
održavanje zgrade u vremenskom periodu
dužem od 30 dana – 2,00 kn/m², dnevno
- za smještaj ogrjevnog drveta u vremenskom
periodu dužem od 7 dana – 2,00 kn/m²,
dnevno
- za smještaj građevnog materijala u vremenskom periodu dužem od 7 dana – 2,00 kn/m²,
dnevno
- za smještaj lunaparkova, cirkusa i drugih 		
zabavnih radnji, najduže u vremenskom
periodu do 90 dana – 1,00 kn/m², dnevno
- za korištenje javnih površina ispred
poslovnog prostora – 0,40 kn/m², dnevno
-

Javne površine u smislu ove Odluke smatraju

se:
− javne prometne površine (ulice, ceste, trgovi,
nogostupi, javni prolazi, mostovi, parkirališta, stajališta javnog prijevoza, taksi stajališta,
pješačke i druge staze na zelenim površinama,
kolni ulazi, cestovni jarci te sve ostale 		
površine koje se koriste za promet po bilo
kojoj osnovi)
− javne zelene površine (parkovi, drvoredi,
živice, grmlja, cvjetnjaci, posude s ukrasnim
biljem na javnim površinama, travnjaci,
skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta
i slične površine).
Članak 10.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine.
Članak 11.
Porez na korištenje javnih površina određuje
se ovisno o položanim zonama određenim Odlukom o komunalnoj naknadi, u kunama po m², i
to:

-

za potrebe prodaje roba proizvedenih iz 		
OPG-a ili kao vlastitih poljoprivrednih
proizvoda:
a) I zona – 600 kn/m², godišnje
b) II, III, IV i V zona – 400 kn/m², godišnje
za postavljanje samostojećeg reklamnog
panoa – 300 kn/kom, godišnje
za postavljanje reklamnog panoa velikog
formata – 600 kn/kom, godišnje
za postavljanje reklamnog panoa na stupu
javne rasvjete – 300 kn/kom, godišnje
za vrijeme vikenda, blagdana i državnih
praznika – 50 kn/po metru dužnom, dnevno.

Pokretne trgovine koje koriste javne površine
u svrhu prodaje, plaćaju porez u iznosu od 200
kn/mjesečno.
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje
će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje
javnih površina.
Članak 13.
Obveznik poreza na korištenje javnih površina koji nastavi s korištenjem iste, izvan rokova
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određenih rješenjem iz članka 12. ove Odluke,
dužan je platiti naknadu u dvostrukom iznosu od
utvrđene.
Članak 14.
Porez na korišenje javnih površina obveznik
mora platiti u roku od osam (8) dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza iz članka
12. i 13. ove Odluke.
Članak 15.
Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta za humanitarne i dobrovoljne aktivnosti ili za manifestacije od značaja za Općinu
odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje
javnih površina.
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina koji nije
obuhvaćen ovom Odlukom određuje načelnik
Općine Suhopolje, o čemu donosi Odluku.
Porez na nekretnine
Članak 17.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine
Suhopolje utvrdit će se pitanja vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima,
a ista odluka će se donijeti do 30. studenog 2017.
godine.
III.
Zajedničke odredbe

potrošnju u cijelosti prenosi na Poreznu upravu
Virovitica.
Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za
prethodni mjesec, Općini Suhopolje dostavljati
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenim u stavku 1. ovog članka.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe ostalih poreza iz ove Odluke
obavljati će Općina Suhopolje.
Članak 20.
Porezni obveznik dužan je dosatviti dokaz
o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje
porezne obveze ua porez iz članka 3. ove Odluke
u roku od 15 dana od dana nastale promjene.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o općinskim porezima Općine
Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje.
KLASA: 410-01/17-01/27
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 18.
Kada obveznik poreza ne plati u propisanom
roku, porez se prisilno naplaćuje po odredbama
o prisilnoj naplati poreza, prema važećim zakonskim propisima.
Članak 19.
Općina Suhopolje poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16),
članka 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi
za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” broj 1/17) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine
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Suhopolje broj 2/13), uz prethodnu Suglasnost
da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate poreza jedinica loklane i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”
broj 1/17) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017.
godine donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate
poreza na potrošnju
Članak 1.
Ovom se Odlukom povjeravaju poslovi u
vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom,
naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi
(u daljnjem tekstu: Porezna uprava).
Članak 2.
Za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju, Poreznoj upravi pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 3.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog
prometa (Financijska agencija) zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da
naknadu koja pripada Poreznoj upravi, obračuna
i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u
mjesecu za protekli mjesec.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje.
KLASA: 410-01/17-01/28
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 10. stavka 3. i 4. Zakona
o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08,
116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), članka 29.,
31., 33. i 37. Pravilnika o minimalnim tehničkim
i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima
i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
(“Narodne novine” broj 66/09, 108/09 i 8/10) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni
glasnik” Općine Suhopolje broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima
na kojima se može obavljati prodaja robe
izvan prodavaonica na području
Općine Suhopolje
Članak 1.
U članku 4. Odluke o mjestima na kojima se
može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica
na području Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17) riječ “javno
– prometnih” mijenja se i glasi “javno – prometnim”.
Članak 2.
U članku 7. stavci 4., 5. i 6. Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Suhopolje
(“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17)
mijenjaju se i glase:
“Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje
izdaje rješenje za prodaju robe iz stavaka 1. i 2.
ovog članka.
Razdoblje na koje se najduže može izdati suglasnost iznosi 12 mjeseci.
Za korištenje površina u vlasništvu Općine
Suhopolje plaća se porez na korištenje javnih
površina sukladno članku 11. Odluke o općinskim
porezima Općine Suhopolje, što se također utvrđuje rješenjem iz stavka 4. ovog članka.”.
Članak 3.
U članku 9. stavci 4. i 5. Odluke o mjestima
na kojima se može obavljati prodaja robe izvan
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prodavaonica na području Općine Suhopolje
(“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17)
mijenjaju se i glase:
“Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje
izdaje rješenje za prigodnu prodaju robe iz stavka 1. ovog članka.
Za korištenje površina u vlasništvu Općine
Suhopolje plaća se porez na korištenje javnih
površina sukladno članku 11. Odluke o općinskim
porezima Općine Suhopolje, što se također utvrđuje rješenjem iz stavka 4. ovog članka.”.

propisan člankom 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke
donijeti po zaprimljenom zahtjevu vlasnika
OPG-a ili proizvođača vlastitih poljoprivrednih
proizvoda.
Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Suhopolje mora sadržavati:
− osobne podatke o podnositelju
− lokaciju i površinu za prodaju robe
− način prodaje i vrstu robe
− vrijeme trajanje rješenje
− visinu poreza za korištenje javne površine.”.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 10. Odluke o mjestima na kojima se
može obavljati prodaje robe izvan prodavaonica
n a području Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17) mijenja se i
glasi:
“Zahtjev a odobrenje prodajnog mjesta za
prodaju robe na način propisan člancima 5., 6.,
7., 8. i 9. ove Odluke, podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Suhopolje, a obvzeno
mora sadržavati:
− osobne podatke o podnositelju (naziv
podnositelja zahtjeva – naziv trgovine/naziv
OPG-a, adresa, OIB, kontakt telefon)
− vrstu robe koju će prodavati i način na koji će
se ista prodavati
− prijedlog lokacije i površine za prodaju
− razdoblje za koje se traži izdavanje rješenja,
odnsono vrijeme prodaje
− odobrenje za rad nadležnog tijela ili isprava
nadležnog tijela kojom se dokazuje da je pod
nositelj zahtjeva registriran za obavljanje
trgovine
− suglasnost vlasnika zemljišta za prodaju robe
− potvrdu o nepostojanju duga prema Općini
Suhopolje.”

U članku 14. stavci 1. i 2. Odluke o mjestima
na kojima se može obavljati prodaje robe izvan
prodavaonica n a području Općine Suhopolje
(“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17)
mijenja se i glasi:
“Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove.
Pri provođenju nadzora nad ovom Odlukom
referent – komunalni redar ima ovlasti propisane
Zakonom o komunlanom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu Općine Suhopolje.”.

Članak 5.
Članak 11. Odluke o mjestima na kojima se
može obavljati prodaje robe izvan prodavaonica
n a području Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 5/17) mijenja se i
glasi:
“Općina Suhopolje će rješenje o prodaji poljoprivrednih proizvoda na javnim površinama izvan tržnica, odnosno rješenje o prodaji na način

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osomog dana od
dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje.
KLASA: 330-01/17-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) te članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13), u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od prirodnih i tehničko tehnoloških
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katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Suhopolje, uz prethodno dobivenu suglasnost
Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica
(KLASA: 810-01/17-01/01, URBROJ: 543-1801-17-14, od 14. rujna 2017. godine), Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. rujna 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području
Općine Suhopolje
Članak 1.
Operativne snage sustava civilne zaštite na
području Općine Suhopolje su:
1. Stožer civilne zaštite Općine Suhopolje
2. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje/
Dobrovoljna vatrogasna društva Suhopolje i
Borova
3. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
4. Hrvatska gorska služba spašavanja
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Suhopolje su:
1. DIBA d.o.o., Kralja Tomislava 5,
33410 Suhopolje
2. ŠVARC d.o.o. za prijevoz i trgovinu,
Matije Gupca 1, 33410 Suhopolje
Članak 3.
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite
na području Općine Suhopolje su:
1. Lovačka udruga „Suhopolje“,
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Sportsko – ribolovni klub „Brežnica“,
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje

jalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine
Suhopolje.
Članak 5.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio
operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Suhopolje.
Članak 6.
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te civilne zaštite, koji će sadržavati
točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 7.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti,
pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Suhopolje u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o određivanju Operativnih snaga,
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje (KLASA:
022-01/12-10/22; URBROJ: 2189/05-02/14-122, od 20. studenog 2012. godine), objavljena u
“Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj
10/12.
Članak 9.
Po jedan primjerak ove Odluke dostavit će se
svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj Odluci i
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Virovitica

Članak 4.

Članak 10.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Suhopolje su one pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materi-

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u “Službenom glasniku” Općine
Suhopolje.
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KLASA: 810-05/17-01/9
URBROJ: 2189/05-03/15-17-5
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i
članka 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje, na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2018. godinu
Članak 1.
Odobrava se Program rada Savjeta mladih
Općine Suhopolje za 2018. godinu (KLASA:
021-05/17-03/4; URBROJ: 2189/05-03/15-17-3,
od 04. rujna 2017. godine.
Članak 2.
Program rada Savjeta mladih Općine
Suhopolje za 2018. godinu sastavni je dio ovog
Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 021-05/17-03/4
URBROJ: 2189/05-03/15-17-6
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o
savjetima mladih (NN 41/14) i članka 7. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14), Komisija za
izbor i imenovanje na svojoj sjednici održanoj
dana 21. kolovoza 2017. godine, utvrđuje
IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za Savjet mladih
Općine Suhopolje
Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Općinsko vijeće Općine Suhopolje donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih
Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14)
kao savjetodavnog tijela Općine Suhopolje koje
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Suhopolje.
Sukladno odredbama članka 5. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
(“Službeni glasnik” broj 4/14), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje donijelo je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2017. godine Odluku
o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih Općine Suhopolje. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Općine Suhopolje www.
suhopolje.hr dana 28. srpnja 2017. godine. Rok
za podnošenje kandidatura je bio petnaest (15)
dana od dana objave Javnog poziva, dakle do 12.
kolovoza 2017. godine.
Način izbora članova Savjeta mladih Općine
Suhopolje
Savjet mladih čine mladi s prebivalištem ili
boravištem na području Općine Suhopolje, koji
u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u
Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15)
do navršenih trideset (30) godina života.
Savjet mladih ima sedam (7) članova i bira se
na tri (3) godine.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, ističu udruge koje su sukladno
statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene
za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća,
studentski zborovi, pomladci političkih stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (u
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daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).
Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 1.
ove točke neformalna skupina mladih, ona mora
biti skupina od najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka
1. ove točke dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta
mladih.
Kandidatura za člana i zamjenika člana daje
se na propisanom obrascu u koji se unosi:
− naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
− ime i prezime, datum i godina rođenja,
te prebivalište ili boravište kandidata,
− obrazloženje kandidature.
Uz kandidaturu se prilaže:
1. preslika osobne iskaznice ili drugi dokument
koji dokazuje dob i mjesto prebivališta
kandidata ili boravišta kandidata – fotokopija prijave boravišta
2. potpisana izjava kandidata o prihvaćanju
kandidature za člana odnosno zamjenika
člana općinskog savjeta mladih Općine 		
Suhopolje
Nepravovremene, nepotpune i/ili nepravilno
sastavljeni prijedlozi, neće se razmatrati.
Sukladno članku 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14) Komisija za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Suhopolje na svojoj
sjednici održanoj 21. koloovza 2017. godine
obavila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata te utvrdilo slijedeće:
1. Na javni poziv za isticanje kandidature za
izbor članova Savjeta mladih Općine Suhopolje kandidaturu su podnijeli slijedeće ovlašteni
predlagatelji:
(1) Mladež Hrvatske demokratske zajednice,
Općinski odbor Suhopolje,
dana 11. kolovoza 2017. godine
(2) Kulturna udruga Kreativa, Edukativa,
Aktiva – KrEdA,
dana 11. kolovoza 2017. godine
(3) Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje,
dana 11. kolovoza 2017. godine
(4) Župa sv. Terezije Avilske,
dana 11. kolovoza 2017. godi
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2. Kandidature su dostavljene pravovremeno, od ovlaštenih predlagatelja i potpune – sadrže:
(1) naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
(2) ime i prezime, datum i godina rođenja,
te prebivalište ili boravište kandidata,
(3) obrazloženje kandidature.
3. Kandidature
• Mladež Hrvatske demokratske zajednice,
Općinski odbor Suhopolje predložila je kandidaturu za dvoje (2) članova i dvoje (2) zamjenika
članova Savjeta mladih Općine Suhopolje, kako
slijedi:
1. Marija Hodak iz Kapana,
Kapan 40, 33410 Suhopolje,
rođena 01.09.1992. - za članicu
Ivana Topić Doležal iz Borove,
Voćarski put 5, Borova, 33410 Suhopolje,
rođena 12.02.1990.
- za zamjenicu članice
2. Armin Kožar iz Suhopolja,
Bana Josipa Jelačića 8, 33410 Suhopolje,
rođen 15.10.1992. - za člana
Vedran Kovač iz Suhopolja,
Vladmira Nazora 83, 33410 Suhopolje,
rođen 19.01.1989. - za zamjenika člana.
• Kulturna udruga Kreativa, Edukativa,
Aktiva – KrEdA, predložila je kandidaturu za
dvoje (2) članova i dvoje (2) zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Suhopolje, kako slijedi:
1. Ivona Bišćan iz Pčelića,
Pčelić 18, 33410 Suhopolje,
rođen 22.10.1990. - za članicu
Nataša Đurđević iz Suhopolja,
Ivana Gundučića 25, 33410 Suhopolje
rođena 10.04.1990.
- za zamjenicu članice
2. Anja Fosić iz Suhopolje,
Stjepana Radića 74,
33410 Suhopolje,
rođena 29.07.1992. - za članicu
Marija Smolčić iz Suhopolja,
- za zamjenicu članice.
• Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje predložila je kandidaturu za dvoje (2) članova i dvoje (2) zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Suhopolje, kako slijedi:

Broj 7
1.

2.

»SLUŽBENI GLASNIK«
Marina Tolo iz Suhopolja,
Vladimira Nazora 33, 33410 Suhopolje
rođen 18.08.1991. - za članicu
Martina Šaka iz Suhopolja,
Ulica Kralja Zvonimira 4,
33410 Suhopolje rođena 16.12.1990.
- za zamjenicu članice
Maja Orozović iz Suhopolja, Kapan 67,
33410 Suhopolje rođena 03.05.1990.
- za članicu
Marina Borovec iz Cabune,
Damira Babuka 16, 33412 Cabuna,
rođena 18.12.1992.
- za zamjenicu članice

• Župa sv. Terezije Avilske predložila je
kandidaturu za jednog (1) člana i jednog (1) zamjenika člana Savjeta mladih Općine Suhopolje,
kako slijedi:
1. Tomislav Bišćan iz Suhopolja,
Pčelić 18, 33410 Suhopolje
rođen 22.06.1992. - za člana
Tajana Horvat iz Suhopolja,
Bana Josipa Jelačića 6, 33410 Suhopolje
rođena 16.01.1993. - za zamjenicu člana.
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog
vijeća Općine Suhopolje utvrdila je:
− da su kandidature za člana i zamjenika člana
Savjeta mladih Općine Suhopolje Mladeži
Hrvatske demokratske zajednice, Općinskog
odbora Suhopolje pravovaljane
− da su kandidature za člana i zamjenika
člana Savjeta mladih Općine Suhopolje
Kulturne udruge Kreativa, Edukativa, Aktiva
– KrEdA pravovaljane
− da su kandidature za člana i zamjenika čla
na Savjeta mladih Općine Suhopolje Kulturno
– umjetničke udruge Suhopolje pravovaljane
− da je kandidatura za člana i zamjenika
člana Savjeta mladih Općine Suhopolje
Župe sv. Terezije Avilske pravovaljana
− da svi kandidati imaju prebivalište na
području Općine Suhopolje
− da svi kandidati imaju od navršenih petnaest
(15) do navršenih (30) godina života.
Napominje se da sukladno članku 9. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14), član Savjeta
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mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši
trideset (30) godina nastavlja s radom u Savjetu
mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Sukladno naprijed navedenom utvrđuje se popis važećih kandidatura za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih Općine Suhopolje, kako
slijedi:
Mladež Hrvatske demokratske zajednice,
Općinski odbor Suhopolje:
1. Marija Hodak, rođena 01.09.1992.
- za članicu
Ivana Topić Doležal, rođena 12.02.1990.
- za zamjenicu članice
2.

Armin Kožar, rođen 15.10.1992.
- za člana
Vedran Kovač, rođen 19.01.1989.
- za zamjenika člana

Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva
– KrEdA:
1. Ivona Bišćan, rođena 22.10.1990.
- za članicu
Nataša Đurđević, rođena 10.04.1990.
- za zamjenicu članice
2.

Anja Fosić, rođena 29.07.1992.
- za članicu
Marija Smolčić, rođena 03.09.1989.
- za zamjenicu članice

Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje:
1. Marina Tolo, rođena 18.08.1991.
- za članicu
Martina Šaka, rođena 16.12.1990.
- za zamjenicu članice
2.

Maja Orozović, rođena 03.05.1990.
- za članicu
Marina Borovec, rođena 18.12.1992.
- za zamjenicu članice

Župa sv. Terezije Avilske:
1. Tomislav Bišćan, rođen 22.06.1992.
- za člana
Tajana Horvat, rođen 16.01.1993.
- za zamjenicu člana
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Sukladno naprijed navedenom i članku 7.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14)
Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje Listu kandidata za izbor u Savjet mladih Općine
Suhopolje koja je sastavni dio ovog izvješća.
Temeljem članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14) ovo Izvješće o provjeri formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih
Općine Suhopolje sa Listom kandidata za izbor u
Savjet mladih Općine Suhopolje, nakon dostave
Općinskom vijeću Općine Suhopolje bit će objavljeno na mrežnim stranicama Općine Suhopolje
www.suhopolje.hr.
Predsjednik
Ivan Kelečić, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. rujna 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Suhopolje
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje.
Članak 2.
U Savjet mladih Općine Suhopolje izabrani su:
1. Ivona Bišćan - za članicu
Nataša Đurđević - za zamjenicu članice
2. Marina Tolo - za članicu
Martina Šaka - za zamjenicu članice
3. Marija Hodak - za članicu
Ivana Topić Doležal - za zamjenicu članice
4. Tomislav Bišćan - za člana
Tajana Horvat - za zamjenicu člana

5. Armin Kožar - za člana
Vedran Kovač - za zamjenika člana
6. Maja Orozović - za članicu
Marina Borovec - za zamjenicu članice
7. Anja Fosić - za članicu
Marija Smolčić - za zamjenicu članice.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 021-05/17-03/3
URBROJ: 2189/05-03/15-17-18
Suhopolje, 28. rujan 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. rujna
2017. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarenom
planu i programu rada Dječjeg vrtića
Suhopolje za pedagošku 2016./2017. godinu
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenom
planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje
za pedagošku 2016./2017. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
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KLASA: 601-01/17-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-17-4
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. rujna
2017. godine, donijelo je

Vlade Republike Hrvatske od 04. kolovoza
2017. godine, članka 27. Odluke o socijalnoj
skrbi na području Općine Suhopolje (“Službeni
glasnik” broj 05/15, 10/15 i 9/16) te članka 40.
Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik”
broj 2/13), načelnik Općine Suhopolje, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju dijela troškova
međumjesnog javnog prijevoza redovitih
učenikasrednjih škola za školsku godinu
2017./2018.
Članak 1.

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku
2017./2018. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine
Suhopolje, a prema uvjetima iz točaka I., II.,
III.i IV. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
(“Narodne novine” broj 78/17).

Članak 1.

Članak 2.

Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2017./2018.
godinu.
Članak 2.

Općina Suhopolje sufinancirati će prijevoz
učenika u željezničkom prometu u iznosu od
10% za sljedeća naselja:

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 601-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-17-4
Suhopolje, 28. rujan 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

− 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.

Na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu
2017./2018. (“Narodne novine” broj 78/17),

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: 602-03/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 29. kolovoza 2017.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., 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), članka 1. stavak
2. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne
novine” broj 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 40.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 2/13) načelnik Općine Suhopolje donosi
P LA N P R 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 1 osobe 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 ci-

jelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana prijma na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Općini Suhopolje za 2017. godine
prestaje važiti Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini
Suhopolje za 2017. godinu (“Službeni glasnik”
Općine Suhopolje broj 1/17).
Članak 4.
Ovaj Plan na stručno osposobljavanje za rad
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: 119-01/17-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 11. rujan 2017.
Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.

Prilog: Tablica 1.
Plan prijma osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Suhopolje
za 2017. godinu
Naziv
Stupanj
radnog
obrazovanja
mjesta
i struka
		
Referent za
SSS
administrativne
ekonomske
poslove
struke

Broj
osoba

1
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Na temelju članka 17. Pravilnika o dodjeli
stipendija studentima („Službeni glasnik“ broj
09/15 i 07/16), načelnik Općine Suhoplje dana
31. kolovoza 2017. godine donosi
ODLUKU
o visini studentskih stipendija
za akademsku godinu 2017./2018.
Članak 1.
Studentska stipendija za akademsku godinu
2017./2018. iznosit će: 600,00 kn/mjesečno.
Članak 2.
Broj stipendija koje će se dodijeliti za akademsku godinu 2017./2018. iznosi: 32 stipendije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 604-01/17-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 20. rujan 2017.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje, u Sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Suhopolje, (“Službeni glasnik”
broj 1/17 i 2/17), pod rednim brojem 6. “Viši
stručni suradnik za opće i upravne poslove”, kategorija II., potkategorija Viši stručni suradnik,
klasifikacijski rang 6, broj izvršitelja “2” mijenja
se i glasi “1”.
Članak 2.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje, u Sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Suhopolje, (“Službeni glasnik”
broj 1/17 i 2/17), iza rednog broja 6. dodaje se
novi redni broj 7. “Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, kulturu i turizam”, kategorija
II., potkategorija Viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6, i glasi:
“Redni broj 7.
Osnovni podatci o radnom mjestu:
Kategorija: II.
Potkategorija: Viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6.
Naziv: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KULTURU
I TURIZAM

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

Stručno znanje:
- magistar ili stručni specijalist kulturologije,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske
vještine,
- poznavanje engleskog jezika, u govoru
i pismu
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE SUHOPOLJE

Opis poslova:
− proučava i stručno obrađuje pitanja i
probleme iz djelokruga kulture i turizma
− priprema prijedloge općih akata i materijale
za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela
iz svog djelokruga rada
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− potiče zadovoljavanje potreba stanovnika u
kulturi, sportu, tehničkoj kulturi i turizmu
− vodi evidenciju udruga te obavlja stručne
poslove vezano uz koordinaciju rada udruga
na području općine
− vodi evidenciju o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima
kulture
− sudjeluje u predlaganju programa javnih
potreba općine u području društvenih
djelatnosti, a posebno kulture i turizma
− sudjeluje u organiziciji i provodi aktivnosti
na obilježavanju obljetnica i drugih događaja
na području općine
− organizira i sudjeluje u organizaciji općinskih
manifestacija
− prati i organizira humanitarne akcije na 		
području općine
− prikuplja informacije o turističkim potrebama
i drugim pojavama od značaja za turizam
općine
− radi na promicanju turističkih proizvoda sa
područja općine
− potiče i sudjeluje o organizaciji promidžbe
turističkih sadržaja, destinacija i potencijala
općine
− obavlja stručne poslove za potrebe Turističke
zajednice Općine Suhopolje
− organizira medijsku suradnju općine sa
dionicima iz područja društvenih djelatnosti,
a posebno kulture i turizma
− organizira i sudjeluje u obavljanju poslova
uređenja web stranice općine
− prati i analizira stanje u djelatnostima iz
područja svog rada
− izrađuje analize i izvješća iz područja svog
rada
− obavlja druge poslove prema nalogu voditelja
odsjeka, pročelnika i načelnika.”
Članak 3.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje, u Sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Suhopolje, (“Službeni glasnik”
broj 1/17 i 2/17), dosadašnji redni broj 7., 8., 9.,
10. i 11. postaju redni brojevi 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 023-01/17-02/2
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 29. rujan 2017.
Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.

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 devet
(9) 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.
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U svojstvu vježbenika predviđa se zapošljavanje jedne (1) osobe i to visoke stručne spreme,
magistar ili stručni specijalist kulturologije.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana prijma u
službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Suhopolje za 2017. godinu prestaje važiti Plan
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Suhopolje za 2017. godinu (“Službeni
glasnik” Općine Suhopolje broj 1/17).
Članak 4.
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: 119-01/17-01/4
URBROJ: 2189/05-02/14-17-1
Suhopolje, 02. listopad 2017.
Načelnik
Siniša Horvat, struč.spec.ing.sec., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Savjet mladih Općine Suhopolje
KLASA: 021-05/17-03/4
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 18. kolovoz 2017. godine

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH
OPĆINE SUHOPOLJE
ZA 2018. GODINU
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima
mladih (NN 41/14) i članka 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14), Savjet mladih Općine
Suhopolje, na svojoj 16. sjednici održanoj dana
18. kolovoza 2017. godine, donio je
PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Suhopolje
za 2018. godinu
UVOD

I.

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.
II.
Sukladno članku 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14) Program rada Savjeta mladih (u
daljnjem tekstu: Program rada) sadrži slijedeće
aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade
- konzultiranje s organizacijama mladih
o temama bitnim za mlade
- pružanje podrške razvoju organizacija
mladih i za mlade
- suradnju s tijelima Općine Suhopolje u
politici za mlade
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suradnju s drugim savjetodavnim tijelima
mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
obavlja i druge savjetodavne poslove od
interesa za mlade.
III.

Izrazi koji se koriste u ovom Programu rada,
a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na ženski i muški spol.
AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH OPĆINE
SUHOPOLJE ZA 2018. GODINU
IV.
1. SUDJELOVANJE U KREIRANJU I
PRAĆENJU
PROVEDBE
LOKALNIH,
REGIONALNIH I NACIONALNIH PROGRAMA
DJELOVANJA
ZA
MLADE
Savjet mladih će na svojim sjednicama
raspravljati o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog
vijeća Općine Suhopolje koji su od interesa za
mlade. Osim toga, Savjet mladih će sudjelovati u
izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih, regionalnih i nacionalnih programa za mlade, davat će pisana očitovanja i prijedloge nadležnim
tijelima o potrebama i problemima mladih, a
po potrebi će predlagati i donošenje programa
za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih.
1.1. Izrada strateškog programa za mlade na
razini Općine Suhopolje
Oblikovanje strateškog programa za mlade
od 2018. do 2020. na razini Općine u suradnji
sa navedenim suradnicima s ciljem poboljšanja
položaja mladih.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici: Udruga Kreativa, Aktiva, Edukativa, Kulturno umjetnička udruga Suhopolje,
Župna zajednica sv. Terezije Avilske, Osnovna
škola Suhopolje, Dječji vrtić Suhopolje i druge
zainteresirane organizacije civilnog društva na
području općine
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Rok provedbe: 2018. godina
1.2. Potaknuti uključivanje u izradu regionalnih i nacionalnih programa za mlade
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici: nacionalne i regionalne institucije
nadležne za mlade, organizacije civilnog društva
na području općine
Rok provedbe: 2018. godina
1.3. Provedba i praćenje provedbe lokalnog
programa za mlade
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Rok provedbe: 2018. godina
1.4. Uključivanje u provedbu i praćenje provedbe regionalnog i nacionalnog programa za
mlade
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Rok provedbe: 2018. godina
2. KONZULTIRANJE O TEMAMA BITNIM
ZA MLADE I PROVOĐENJE AKTIVNOSTI VEZANIH UZ MLADE
2.1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog
učenja
Polazišna točka je činjenica kako je znanje
osnova napretka pojedinca i društva u cjelini.
Obrazovanjem ta znanja postaju dostupna sve
većem broju mladih ljudi koja im posljedično
podižu kvalitetu života, omogućujući osobni
i profesionalni razvoj. Koncept cjeloživotnog
učenja stvara naglasak na potrebu stjecanja
novih znanja i usavršavanja vještina potrebnih
svakom pojedincu za njegovo osobno ispunjenje
i razvoj, društvenu uključenost i zapošljavanje
stoga se nastoji znanje promovirati kao posebnu
vrijednost i faktor uspješnosti.
S druge strane, neujednačeni programi formalnog obrazovanja i vrednovanja uspjeha,
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neuravnotežene kvote upisa u srednje škole i na
fakultete u odnosu na potrebe tržišta, izostanak
vršnjačke potpore samo su neki od problema s
kojima se mladi susreću tijekom svog obrazovanja.
Ustrajanje na njihovu otklanjanju te unapređenju, cilj je ovdje istaknutih mjera.
2.1.1. Poticati mlade na nastavak obrazovanja kroz razvijanje programa neformalnog obrazovanja s ciljem poticaja na povratak u sustav
formalnog obrazovanja
Oblikovanje programa prema potrebama mladih sa područja Općine ispitanih kroz on-line istraživanje u 2018. godini.
U knjižnici i čitaonici „Marija Gubec“ stvoriti
uvijete za učenje i rad studenata, učenika i drugih mladih osoba kroz osiguravanje dovoljnog
broja radnih površina, pristupa internetu i dostupnoj literaturi.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Udruga Put do uspjeha,
Razvojna agencija VIDRA, Udruga Kreativa,
Aktiva, Edukativa
Rok provedbe: 2018. godina
2.1.2. Promovirati cjeloživotno učenje
Četiri su cilja koja se vezuju uz cjeloživotno
učenje: osobno zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno građanstvo, društvena uključenost
i zapošljivost. Mladima ćemo pružiti priliku
uviđanja prednosti cjeloživotnog učenja i omogućiti im radionice s ciljem razvoja vještina
cjeloživotnog učenja.
Provedba aktivnosti za mlade tijekom Tjedana
cjeloživotnog učenja 2018. godine.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Udruga
Kreativa, Aktiva, Edukativa
Rok provedbe: listopad 2018. godina
2.1.3. Poticati izvrsnost i inovativnost na području športa, obrazovanja, kulture i dr.
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Podupirati sustavno provođenje praćenja
darovitih mladih te promovirati primjere dobre
prakse mladih ljudi s ciljem isticanje pozitivnih
vrijednosti i motivacije drugih mladih te promovirati i medijski pratiti školska natjecanja.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnik partner: Osnovna škola Suhopolje,
organizacije civilnog društva, mediji
Rok provedbe: 2018. godina
2.1.4. Promovirati kulturu nenasilja
Sudjelovati i podupirati programe i projekte
navedenih suradnika i partnera.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Osnovna škola Suhopolje, Policijska uprava Virovitičko – podravska,
Centar za socijalnu skrb
Rok provedbe: 2018. godina
2.1.5. Povećati zainteresiranost i aktivnost srednjoškolaca u radu Savjeta mladih
Oblikovati odbor srednjoškolaca koji će biti
njihov uvod u rad Savjeta, a Savjetu će biti pomoć pri oblikovanju aktivnosti prilagođenih njihovoj dobi i potrebama (savjetovanje prilikom
upisa na fakultet, zapošljavanja...).
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Osnovna škola Suhopolje, vjerske zajednice i druge zainteresirane organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina
2.2 Zapošljavanje i poduzetništvo
Pored sveukupno složene gospodarske situacije u zemlji, mladi kao problem ističu nedostatak radnog iskustva kao doprinosa zapošljivosti, kao i nepriznavanje neformalnog i formalnog
obrazovanja i iskustva stečenog volontiranjem.
Polazno rješenje svega prethodno navedenog
nalazi se u neinformiranosti i neiskustvu prilikom podnošenja zamolbi za zapošljavanje i
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neinformiranost o mogućnostima samozapošljavanja, edukacije i pomoći u razradi poduzetničke
ideje, izrade poslovnog plana i načinu registracije.
2.2.1. Promicanje i unapređivanje znanja i
vještina potrebnih za uspješno zapošljavanje i
samozapošljavanje
Oblikovanje programa s ciljem razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose
konkurentnosti na tržištu rada te razvoj poduzetničkog duha kod mladih na području
Općine.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Hrvatski zavod za
zapošljavanje, udruga Put do uspjeha, Razvojna
agencija VIDRA, poduzetnici, mladi sa područja
Općine
Rok provedbe: 2018. godina
2.2.2. Informiranje mladih poljoprivrednika o
aktivnostima lokalne akcijske grupe i udruge
mladih poljoprivrednika
Pružanjem potrebnih informacija i ostvarivanjem novih poznanstava nastojat ćemo potaknuti
mlade poljoprivrednike za razvoj vlastitog poslovanja i pronalazak novih kanala prodaje njihovih
proizvoda.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Lokalna akcijska grupa
„Virovitički prsten“, Hrvatska udruga mladih
poljoprivrednika, iskusni poduzetnici u poljoprivredi, specijalizirane udruge i inicijative za
razvoj poljoprivrednog poslovanja
Rok provedbe: 2018. godina
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Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici i partneri: Turistička zajednica
Općine Suhopolje, Turistička zajednica Virovitičko – podravske županije
Rok provedbe: 2018. godina
2.3. Socijalna zaštita i uključivanje
Predložene mjere u Nacionalnom programu
za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine,
u području socijalne zaštite i uključivanja, proizlaze iz nekoliko suvremenih izazova na ovom
području. Suvremeni problemi, kao što su veliki
postotak nezaposlenosti mladih, produljenje vremena ovisnosti o roditeljima, dovode do pojave
sve većeg broja mladih koji se nalaze u riziku
od socijalne isključenosti sukladno kategorijama obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i
zdravstvene skrbi. Broj mladih koji se nalaze u
riziku od socijalne isključenosti zahtjeva veliku
angažiranost centara za socijalnu skrb i ostale
sustave potpore različitim skupinama mladih.
Kao sve značajniji pružatelji preventivnih usluga
i usluga potpore mladima u riziku od socijalne
isključenosti javljaju se organizacije civilnog
društva.
2.3.1. Podupiranje programa socijalne pomoći
u lokalnoj zajednici
Poticati uvažavanje različitosti i mogućnosti pomoći socijalno ugroženim pojedincima,
odnosno obiteljima.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnik partner: Centra za socijalnu skrb Virovitica, Povjerenstvo za socijalnu skrb (Općina
Suhopolje)
Rok provedbe: 2018. godina

2.2.3. Edukacija mladih poljoprivrednika i poduzetnika o mogućnostima seoskog turizma

2.3.2. Poticati i provoditi programe humanitarnog karaktera

Pružanjem potrebnih informacija i edukacija
nastojat ćemo potaknuti mlade poljoprivrednike
i poduzetnike za razvoj vlastitog obiteljskog turističkog poljoprivrednog gospodarstva.

Pružiti potporu i sudjelovati u programima
humanitarnog karaktera navedenih suradnika i
partnera.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
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Suradnici partneri: Općina Suhopolje, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove, organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina
2.4. Zdravlje i zdravstvena zaštita
2.4.1. Poticanje i organiziranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, podizanje svijesti o zdravlju
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnici partneri: Općina Suhopolje, Odsjek
za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove, Povjerenstvo za socijalnu skrb, Crveni
križ Virovitica
Rok provedbe: 2018. godina
2.5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Osnova ciljeva i mjera područja „Aktivno
sudjelovanje mladih u društvu“ jest koncept aktivnog građanstva, odnosno aktivnog građanina.
Taj koncept, pak, počiva na stavu da „biti građanin“ nije samo status (pravni status na temelju
kojeg posjedujemo određena prava i zahtijevamo od državnih i društvenih institucija da nam
osiguraju ostvarenje tih prava), nego i uloga
(kontinuirano sudjelovanje u životu zajednice te
u njenom osmišljavanju i kreiranju).
U tom smislu, pojam „aktivni mladi“ (ili
„biti aktivna mlada osoba“, „biti aktivan građanin mlađe dobi“), s jedne strane, podrazumijeva
„vježbanje“ mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim segmentima društvenog života, kroz različite institucionalne i izvaninstitucionalne projekte i aktivnosti,
dok s druge strane podrazumijeva mogućnost da
projekti i aktivnosti koje mladi koncipiraju i provode konkretno pridonose podizanju opće razine
kritičkog mišljenja i javne rasprave u društvu,
promjeni društvene klime i rješavanju pojedinih
društvenih problema.
2.5.1. Informirati mlade o svrsi, mogućnostima
i radu Savjeta mladih
Omogućiti članovima Savjeta mladih sudjelovanje u specijaliziranim edukacija i nacionalnoj
konferenciji Savjeta mladih.
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Uređenje stranica Savjeta Općine na društvenim mrežama i uređenje sadržaja o Savjetu na
web stranici Općine.
Informirati mlade o Programu Savjeta mladih Općine kroz posjet srednjim školama koje
pohađaju mladi sa područja Općine i organizacijama civilnog društva mladih i za mlade na području Općine.
Nositelj: Općina Suhopolje, Savjet mladih
Općine Suhopolje
Suradnici partneri: Hrvatska koordinacija
gradskih Savjeta mladih i ostale zainteresirane
organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina
2.5.2. Osigurati institucionalnu potporu organizacijama civilnog društva mladih i za mlade
Podržati rad i potporu organizacija civilnog
društva mladih i za mlade na području Općine
kroz podržavanje njihovih projekata i programa
te zagovaranje za njihove potrebe.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnici partneri: Općina Suhopolje, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove, organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina
2.5.3. Podupirati razvoj sustava informiranja i
savjetovanja mladih te poticati osnivanje lokalnih informativnih centara za mlade
Prema Nacionalnom programu za mlade poticat će se razvoj navedenih sadržaja na regionalnoj razini.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnici partneri: Savjet mladih Virovitičko-podravske županije, drugi Savjeti mladih
na području županije, Slagalica – Zaklada za
razvoj lokalne zajednice
Rok provedbe: 2018. godina
2.5.4. Poticati aktivo sudjelovanje mladih u
Strukturiranom dijalogu s mladima na nacionalnoj razini
Poticati sudjelovanje mladih sa prebivalištem
na području Općine u aktivnostima Strukturiranog dijaloga na nacionalnoj razini.
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Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnici partneri: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zajednica
informativnih centara za mlade, Mreža mladih
Hrvatske
Rok provedbe: 2018. godina
2.5.5. Podržavanje projekata organizacija civilnog društva koji uključuju mlade volontere te
organizacije civilnog društva mladih i za mlade
koje potiču samoorganizaciju mladih kroz volontiranje
Potaknuti i organizirati provedbu projekta
„72 sata bez kompromisa“ na području Općine
Suhopolje u suradnji sa navedenim potencijalnim suradnicima i partnerima.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnik partner: udruga Studentski katolički
centar Palma, nacionalna koordinacija provedbe projekta „72 sata bez kompromisa“, Udruga Kreativa, Aktiva, Edukativa, Osnovna škola
Suhopolje, Udruga Matice hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje, Kulturno umjetnička
udruga Suhopolje i Župna zajednica sv. Terezije
Avilske i ostale zainteresirane organizacije civilnog društva
Rok provedbe: listopad 2018. godina
2.6. Kultura i slobodno vrijeme mladih
Kroz slobodno vrijeme, bilo organizirano ili
neorganizirano, mlade osobe koje su još u razvoju i oblikovanju svoje osobnosti, mogu zadovoljiti neke svoje potrebe, poput potrebe za
druženjem, afirmacijom, pripadanjem te razviti
mnoge kompetencije – međuljudske, komunikacijske, motivacijske. Kultura tako može igrati
važnu ulogu i u formiranju stavova i vrijednosti
mladih osoba i može imati bitne pozitivne učinke na socijalizaciju, osobnu formaciju i društvenu afirmaciju mladih. Pritom kultura nije samo
važan aspekt provođenja slobodnog vremena
mladih, odnosno mladi ne samo da mogu biti
korisnici kulturnih događanja i konzumenti kulturnih proizvoda, već često mladi djeluju (pro)
aktivno, kroz različite oblike samoorganiziranja
u području umjetnosti i kulture.
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2.6.1. Poticati, promicati, provoditi programe
kulturnog, zabavnog i športskog sadržaja namijenjene mladima
Organizacija Biciklom u Bukovu – BUB.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnik partner: Općina Suhopolje, Odsjek
za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove, Osnovna škola Suhopolje, gospodarski
subjekti i ostale zainteresirane organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina.
2.6.2. Poticati mlade na razvoj tijela, razuma i
duhovnosti
Priključivanje inicijativama koje rade na razvoju navedenog na području Županije kao što je
Marijanski zavjet za Domovinu.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnik partner: Općina Suhopolje, Župna
zajednica sv. Terezije Avilske i ostale zainteresirane organizacije civilnog društva
Rok provedbe: 2018. godina.
2.7. Mladi u europskom okruženju
Područja Nacionalnog programa za mlade za
razdoblje od 2014. do 2017. godine određena su
prema strukturi Strategije za mlade EU, koja je
na snazi od 2010.-2018. Sukladno tome, Nacionalnim programom za mlade tematizira se i sudjelovanje mladih i organizacija mladih i za mlade
iz Republike Hrvatske u procesima donošenja
odluka i izradi politika za mlade na europskoj
razini te njihova mobilnost.
2.7.1. Informiranje mladih o procesima
donošenja odluka u odgovarajućim tijelima EU
i Vijeća Europe
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnici i partneri: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zajednica informativnih centara za mlade, Mreža
mladih hrvatske, Agencija za mobilnost i programe EU
Rok provedbe: 2018. godina
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2.7.2. Pružiti potporu organizacijama civilnog
društva tijekom razvoja programa/projekata sa
svrhom mobilnosti mladih i osoba koje rade sa
mladima
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje
Suradnici i partneri: Općina Suhopolje, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove, Agencija za mobilnost i programe EU
Rok provedbe: 2018. godina
3. SURADNJA S TIJELIMA OPĆINE
SUHOPOLJE U POLITICI ZA MLADE
Savjet mladih će u suradnji sa predsjednicom
Općinskog vijeća Općine Suhopolje i načelnikom
Općine Suhopolje inicirati donošenje odluka od
značaja za mlade, donošenje programa i drugih
akata od značenja za mlade, donošenje programa
i drugih akata od značenja za unapređivanje
položaja mladih na području Općine Suhopolje, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja
za unapređivanje položaja mladih na području
Općine Suhopolje te način rješavanja navedenih
pitanja. Nadalje, Savjet mladih će putem svojih
predstavnika sudjelovati u radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unapređivanje položaja mladih na
području Općine Suhopolje davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade.
Nositelj: Savjet mladih Općine Suhopolje,
Općina Suhopolje
Suradnik partner: Općinsko vijeće Općine
Suhopolje, načelnik Općine Suhopolje
Rok provedbe: 2018. godina
4. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU
VI.
Dio sredstava će se pokušati osigurati kroz
oblikovanje projektnih prijedloga na pozive na
europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj
razini.

ZAVRŠNE ODREDBE
VII.
Savjet mladih Općine Suhopolje ostavlja
mogućnost izmjene i/ili dopune Programa rada,
prema novonastalim potrebama i mogućnostima,
sukladno odobrenom financijskom planu.
VIII.
Ovaj Program rada objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 021-05/17-03/4
URBROJ: 2189/05-03/15-17-3
Suhopolje, 18. kolovoz 2017. godine
SAVJET MLADIH
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednik
Goran Doležal, mag.ing.agr.

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

