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Članak 4.
V. izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2015. godinu stupa na snagu prvi
dan od dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Suhopolje.
KLASA: 400-06/15-01/14
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
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 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, usvojilo je
IV IZMJENA I DOPUNA PLANA
INVESTICIJA OPĆINE SUHOPOLJE
ZA 2015. GODINU
I
U Planu investicija Općine Suhopolje za
2015. godinu („Službeni glasnik“ broj 8/15)
mijenja se i glasi:
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II

Ove IV Izmjene i dopune Plana investicija
Općine Suhopolje za 2015. godinu objavit će se
u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 400-06/15-01/14
UR.BROJ: 2189/05-03/49-15-4
Suhopolje, 22. prosinac 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur. v.r.
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KLASA: 400-06/15-01/13
URBROJ: 2189/05-03/15-15-4
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur. v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 30. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine,
donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2016. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini glasi:

Broj 10

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 47

Strana 48

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 10

Broj 10

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 49

Strana 50

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 10

Broj 10

»SLUŽBENI GLASNIK«

Strana 51

Strana 52

»SLUŽBENI GLASNIK«

Broj 10

II
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na
snagu 01. siječnja 2016. godine.
KLASA: 363-05/15-01/5
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinca 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 25. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine, donosi
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
I
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini glasi:

II
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na
snagu 01. siječnja 2016. godine.
KLASA: 363-05/15-01/4
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinca 2015.
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 25. sjednici održanoj dana 22. prosinca
2015. godine, usvojilo je
PLAN INVESTICIJA OPĆINE SUHOPOLJE ZA
2016. GODINU
I
Plan investicija Općine Suhopolje za 2016. godinu glasi:

II
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.
KLASA: 400-02/15-01/1
UR.BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinca 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10,
124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članak

30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće općine
Suhopolje na svojoj 25. sjednici održanoj dana
22. prosinca 2015. godine, donosi
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Suhopolje za 2016.
godinu planiraju se sredstva od šumskog
doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka
utrošit će se za : naknade troškova zaposlenima,
rashodi za materijal i energiju, ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, ostali
financijski rashodi.

Broj 10

Strana 55

»SLUŽBENI GLASNIK«
Članak 2.

Članak 3.

Program utroška šumskog doprinosa donosi
se za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
Proračuna Općine Suhopolje i objavit će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje i stupa
na snagu 01. siječnja 2016. godine.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u
vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje, osigurana su u Proračunu
Općine Suhopolje za 2016. godinu u ukupnom
iznosu od 261.000,00 kuna.

KLASA: 321-02/15-01/9
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ broj 139/04 – pročišćeni
tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i temeljem članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 25. sjednici održanoj dana
22. prosinca 2015. godine, donijelo je

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
- Vatrogasna zajednica Suhopolje
- redovna djelatnost
250.000,00 kuna
- sredstva za civilnu zaštitu
10.000,00 kuna
- sredstva za HGSS
1.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu
su:
- pomoći ostalih subjekata unutar države
- prihod od zakupa i koncesije zemljišta
Članak 4.

PROGRAM
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
na području Općine Suhopolje za 2016.
godinu

Program javnih potreba u vatrogastvu i
civilnoj zaštiti na području Općine Suhopolje za
2016. godinu donosi se za kalendarsku godinu te
je sastavni dio Proračuna Općine Suhopolje za
2016. godinu.

Članak 1.

Članak 5.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje u 2016. godini, visina
sredstava i njihov raspored.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

Članak 2.
Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
od značaja za Općinu Suhopolje su:
1. aktivnosti vezane za rad Vatrogasne
zajednice Suhopolje, koja objedinjuje dva
DVD-a
2. aktivnosti vezane za Civilnu zaštitu (nabava
zaštitne odjeće i obuće za potrebe Civilne
zaštite)

KLASA: 810-01/15-01/11
UR BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13),
članka 76. točka 2. Zakona o sportu (NN 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) te
temeljem članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik broj 2/13) Općinsko vijeće
općine Suhopolje na svojoj
25. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2015. godine
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Suhopolje
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u sportu koje Općina Suhopolje određuje da su
od interesa za općinu Suhopolje, a u svezi
promicanja sportskih aktivnosti tijekom 2016.
godine.
Članak 2.
U Proračunu Općine Suhopolje za 2016.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
275.500,00 kuna, a utrošit će se za financiranje
sportskih udruga i održavanje sportskih terena
na području općine Suhopolje.
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2016. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- prihod od nefinancijske imovine
- prihodi – ostali nespomenuti
- prihod od zakupa i koncesije zemljišta
- pomoći ostalih subjekata unutar opće
države
Članak 3.
Program javnih potreba u sportu donosi se za
svaku kalendarsku godinu te je sastavni je dio
Proračuna Općine Suhopolje za 2016. godinu
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 620-01/15-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN
157/13, 152/14 i 99/15), Odluke o socijalnoj
skrbi na području Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 05/15), Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj
19/13 – pročišćeni tekst) i temeljem članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 25. sjednici održanoj dana 22. prosinca
2015. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Suhopolje
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti,
poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj
socijalne skrbi u Općini Suhopolje, te utvrđena
visina osiguranih proračunskih sredstava za
financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općini Suhopolje u 2016. godini.
Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Suhopolje u 2016. godini sadrži:
1. pomoć
studentima
i
učenicima
(sufinanciranje cijene prijevoza učenika),
2. pomoć obiteljima u novcu (jednokratne
novčane naknade, ogrjevno drvo za
socijalno ugroženo stanovništvo),
3. donacije Gradskom društvu Crvenog križa
Grada Virovitice,
4. poticanje nataliteta,
5. sredstva za pomoć građanima uslijed
elementarnih nepogoda
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Članak 3.

Sredstva za provođenje javnih potreba u
socijalnoj skrbi od interesa za Općinu Suhopolje
u iznosu od 490.000,00 kuna osigurana su u
Proračunu Općine Suhopolje za 2016. godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
1. pomoć studentima
i učenicima
135.000,00 kuna
2. pomoć obiteljima
u novcu
255.000,00 kuna
3. pomoć Gradskom društvu
Crvenog križa
30.000,00 kuna
4. poticanje nataliteta
50.000,00 kuna
5. elementarne nepogode
20.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2016. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:

Temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u ostalim društvenim
djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim
programima društvenih djelatnosti
Općine Suhopolje za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu
obuhvaćene drugim programima društvenih
djelatnosti Općine Suhopolje u 2016. godini,
visina sredstava i njihov raspored.
Članak 2.

- pomoći drugih proračuna.
- prihod od zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta.
Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2016. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2016.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 550-01/15-01/10
UR. BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.

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

Javne potrebe u ostalim društvenim
djelatnostima Općine Suhopolje su:
1. aktivnosti vezane uz rad udruge proizašle iz
Domovinskog rata,
2. aktivnosti vezane uz rad ostalih udruga
društvenih djelatnosti,
3. aktivnosti vezane uz savjetodavno tijelo
Općine Suhopolje
Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u ostalim
društvenim djelatnostima od značaja za Općinu
Suhopolje osigurana su u Proračunu Općine
Suhopolje za 2016. godinu u ukupnom iznosu
od 58.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na:
Djelatnost udruga proizašlih
iz domovinskog rata:
25.000,00 kuna
Djelatnost ostalih udruga
društvenih djelatnosti: 28.000,00 kuna
Savjet mladih
5.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2016. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- prihod od zakupa i koncesije zemljišta,
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Članak 4.

Program
javnih potreba u ostalim
društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene
drugim programima društvenih djelatnosti
Općine Suhopolje za 2016. godinu donosi se za
kalendarsku godinu te je sastavni dio Proračuna
Općine Suhopolje za 2016. godinu.

kulturnih događanja, izvedbu predstava te
financiranje rada udruga koje imaju značaj u
kulturi na području Općine Suhopolje.
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2016. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- pomoći ostalih subjekata unutar opće države
- prihod od zakupa i koncesije zemljišta

Članak 5.

Članak 3.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

Program javnih potreba u kulturi donosi se
za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
Proračuna Općine Suhopolje za 2016. godinu

KLASA: 610-01/15-01/14
UR. BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.
KLASA: 612-01/15-01/4
UR. BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje ( „Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje
za 2016. godinu

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

Na temelju Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN 39/13 i 48/15) i članka 30. Statuta
općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinaca 2015.
godine, donijelo je

Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi od interesa za Općinu Suhopolje u 2016.
godini, a u svezi promicanja kulturnih aktivnosti
i očuvanja kulturne baštine.

PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake
za 2016. godinu

Članak 2.
Članak 1.
U proračunu Općine Suhopolje za 2016.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
67.000,00 kuna, a utrošit će se za: kalendar

Programom utroška sredstava od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
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zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake, utvrđuje se namjena
korištenja i kontrola utroška sredstava koja su
prihod proračuna Općine Suhopolje, na čijem
području se poljoprivredno zemljište nalazi.
Članak 2.
U proračunu Općine Suhopolje za 2016.
godinu predviđena su sredstva u iznosu od
1.720.000,00 kuna, a utrošit će se za: održavanje
i popravak javne rasvjete, održavanje
nerazvrstanih cesta, izgradnja otresišta,
održavanje poljskih puteva, geodetsko –
katastarski poslovi, izgradnja i uređenje
društvenih domova, naknada za korištenje
gradskog odlagališta, deratizacija i dezinsekcija,
usluga zbrinjavanja životinja, prometni znakovi
i okoliš, dotacije sportskim klubovima, dotacije
vjerskim organizacijama, dotacije udrugama,
tekuće donacije političkim strankama, civilna
zaštita, Crveni križ, naknade članovima
nacionalnih manjina, sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola, potpore studentima i
učenicima,
dotacija
OŠ
Suhopolje,
sufinanciranje Visoke škole Virovitica,
elementarne nepogode pravnim i fizičkim
osobama, dotacije građanima i kućanstvima,
donacije za novorođenčad, sufinanciranje Hitne
pomoći, dotacija HGSS, ostali rashodi –
Viroexpo, provedba lokalne strategije ruralnog
razvoja LAG, analiza zemljišta, poticaj
poljoprivrede, ostali rashodi po mjesnim
odborima, sufinanciranje prijevoza predškolske
djece u Dječjem vrtiću.

Na temelju članka 31. Stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(NN 86/12 i 143/13.) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2016. godinu
Članak 1.
Programom utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru ( u daljnjem tekstu: naknada) za 2016.
godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška sredstava naknade namijenjenih za
izradu prostornih planova, te za poboljšanje
infrastrukture opremljenosti pojedinih područja
Općine Suhopolje.
Članak 2.
Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava
naknade planiran je u Proračunu Općine
Suhopolje za 2016. godinu, u ukupnom iznosu
od 150.000,00 kuna, a utrošit će se kako slijedi:
Redni Opis
broj poslova

Iznos
sredstava

1.

Izgradnja kanalizacije

150.000,00

Ukupno:

150.00,00

Članak 3.

Članak 3.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 320-02/15-01/74
UR. BROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.

KLASA: 363-05/15-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o
proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 25. sjednici održanoj 22.
prosinca 2015. godine, donijelo je
O D LU K U
o izvršavanju proračuna u 2016. godini
I. UVOD
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
Općine Suhopolje za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja, upravljanje javnim dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava
i obveze korisnika proračunskih sredstava,
pojedine ovlasti Općinskog načelnika, te
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije i
računovodstvo nadležan za financije u
izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje
obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa
prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za
financiranje rashoda poslovanja i rashoda za
nabavu nefinancijske imovine.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni
upravni odjel, obvezan je izvijestiti korisnike
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.
Članak 4.
Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i

izdataka, predložit će se Općinskom vijeću da
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.
Članak 5.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju
korisnicima koji su u njegovom Posebnom djelu
određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Iznos ukupnih izdataka prema ovom
proračunu ne smije biti veći od
iznosa
utvrđenog u proračunu.
Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Proračunski korisnik može sklapati Ugovore
o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanja
radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu
sa godišnjim planom nabave, zakonom ili
drugim propisom koji uređuje ovo područje.
Proračunski korisnik može preuzeti obveze
na teret proračuna samo za namjene do visine
utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.
Članak 6.
Proračunski korisnik Općine Suhopolje je:
- Dječji vrtić Suhopolje.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije
i računovodstvo planira likvidnost Proračuna u
skladu s novčanim tijekom.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije
i računovodstvo izvršava Proračun i o tome
izvještava načelnika. Načelnik je odgovoran
Općinskom vijeću za izvršavanje Proračuna te
ga je dužan izvijestiti o izvršenju u zakonskom
roku.
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Odgovorna osoba proračunskog korisnika
odgovorna je za zakonito i pravilno izvršavanje
Proračuna.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je
načelnik.
U slučaju da se sredstva koriste suprotno
Proračunu i propisima, načelnik može obustaviti
odluku o izvršavanju dodijeljenih sredstava.
Članak 9.
Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina Općine Suhopolje i
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa
Zakonom, Statutom i posebnim propisima u
kom slučaju može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do
1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
imovinom mora biti planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa Zakonom.
Članak 10.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno,
na temelju suglasnosti načelnika Općine.

osigurana sredstva, ili za namjene za koje se
tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena
dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna
nije bilo moguće predvidjeti.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi
najviše 0,50 posto planiranih proračunskih
prihoda bez primitaka.
IV.
UPRAVLJANJE
DUGOVIMA

IMOVINOM

I

Članak 14.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna
upravlja načelnik i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja, a u skladu s
odredbama članka 9. stavak 1. novčana sredstva
ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih
društava.
Članak 15.
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske
dugotrajne imovine i naknade šteta s osnova
osiguranja, mogu se koristiti isključivo za
održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Upravljanje nefinancijskom imovinom
podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i
davanje u zakup. Čelnik proračunskog korisnika
mora upravljati imovinom pažnjom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini sukladan
zakonima.

Članak 11.
Članak 16.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun
vraćaju se uplatiteljima na teret tih sredstava.
Članak 12.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz
Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano,
proračunski korisnik mora odmah zahtijevati
povrat sredstava u proračun.
Članak 13.
U proračunu se utvrđuju sredstva za
proračunsku zalihu.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za
nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu

"Općina Suhopolje može se dugoročno
zaduživati samo za investiciju koja se financira
iz njezinog proračuna, a koju potvrdi Općinsko
vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na
osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost
Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni
je prilog ugovora o zaduživanju.
Općina Suhopolje dužna je ugovore
sklopljene sukladno stavku 1. ovog članka
dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana
od dana sklapanja.
Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili
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suvlasništvu Općine Suhopolje, kao i ustanove
kojih je osnivač Općina Suhopolje ne mogu se
dugoročno zaduživati bez odluke Općinskog
vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.
Pravne osobe, odnosno ustanove iz
prethodnog stavka mogu se dugoročno
zaduživati samo za investiciju uz suglasnost
većinskog vlasnika, odnosno osnivača.
Općina Suhopolje dužna je izvijestiti
Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dane
suglasnosti i sklopljenom ugovoru o
zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka
3. ovog članka u roku od 8 dana od dana
sklapanja.
Općina Suhopolje može se kratkoročno
zadužiti najduže do 12 mjeseci za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza."
Članak 16.a
"Općina Suhopolje može davati jamstva
pravnim osobama u suvlasništvu Općine
Suhopolje i ustanovama kojih je Općina osnivač
do visine utvrđene posebnim zakonom.
Za izdana jamstva Općina Suhopolje
zaračunava godišnje proviziju od 0,5% od
ukupne vrijednosti izdanog jamstva. Provizija se
obračunava za svaku godinu izdanog jamstva.
Prava i obveze između Općine Suhopolje kao
izdavatelja jamstva i korisnika kredita za čije je
osiguranje otplate kredita Općina izdala
jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.
Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o
kreditu, za koje je Općina Suhopolje dala
jamstvo, korištena proračunska sredstva,
načelnik pokreće postupak za naplatu regresnog
zahtjeva od glavnog dužnika umjesto kojeg je
plaćena obveza.
Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko
vijeće, a prije davanja jamstva potrebno je
ishoditi suglasnost ministra financija. Općina
Suhopolje dužna je obavijestiti Ministarstvo
financija o sklopljenim ugovorima o jamstvima
u roku od 8 dana od dana sklapanja.
Godišnja vrijednost novih financijskih
jamstava izdanih u 2016. godini može iznositi
do 1.200.000,00 kuna."
V. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA
Članak 17.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnik od
vlastite djelatnosti ostaju na računu korisnika te

se konsolidiraju i iskazuju u financijskim
izvješćima Općine Suhopolje.
Korisnik može preuzeti obveze i plaćati ih po
stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo do iznosa
naplaćenih vlastitih prihoda.
VI. NADZOR
Članak 18.
Općina Suhopolje ima pravo nadzora nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnik je obvezan dati sve
potrebite podatke isprave i izvješća koja se od
njih zatraže.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva
bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunu,
poduzet će se mjere da se nadoknade tako
utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti
isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva
bila namjenski utrošena.
VII. KAZNE
Članak 19.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj
pravna osoba, odgovorna osoba proračuna i
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako
naprave prekršaje temeljem čl. 124. do čl. 129.
Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
KLASA: 400-01/15-01/13
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
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 02/13) i
članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“broj
02/13) Općinsko vijeće na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2015. godine
donijelo je
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
SUHOPOLJE ZA 2016.GODINU
I
Programom rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje utvrđuju se osnovni zadaci i teme
koje će Općinsko vijeće Općine Suhopolje
raspravljati u 2016. godini, temeljem Ustava,
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, drugih zakona i podzakonskih
propisa te Statuta Općine Suhopolje.
II
PRVO TROMJESEČJE (siječanj – ožujak)
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene Plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2016.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
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5. Izvješće o radu načelnika za period srpanj –
prosinac 2015. godine
Nositelj izrade: Načelnik
Predlagatelj: Načelnik
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za Općinu Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba
u sportu Općine Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
10.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2015.
godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u ostalim društvenim djelatnostima
koje nisu obuhvaćene drugim programima
društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za
2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
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13. Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na
području Općine Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
15. Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava
naknade
za
zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
16. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Savjet mladih Općine
Suhopolje
Predlagatelj: Načelnik
DRUGO TROMJESEČJE (travanj – lipanj)
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata za
2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Plana investicija
Suhopolje u 2016. godini.

za

Općinu
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Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2016.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
6. Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
7. Izvješće o komunalnom redu na području
Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
8. Donošenje Plana aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Općinu Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik
9. Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nad
nekretninama
u
vlasništvu
Općine
Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik
10. Donošenje Odluke o zaključivanju ugovora
za povjeravanje komunalnih djelatnosti
održavanje javne rasvjete
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
11. Donošenje Odluke o zaključivanju ugovora
za povjeravanje komunalnih djelatnosti
obavljanje dimnjačarskih poslova
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
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12. Donošenje Odluke o zaključivanju ugovora
za povjeravanje komunalnih djelatnosti
obavljanje deratizacije
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
TREĆE TROMJESEČJE (srpanj – rujan)
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
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ČETVRTO TROMJESEČJE (listopad –
prosinac)
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

4. Izmjene Plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

5. Proračun Općine Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
6. Program
održavanja
komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2017.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

6. Izvješće o radu načelnika Općine Suhopolje
za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
Nositelj izrade: Načelnik
Predlagatelj: Načelnik

7. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2017. godini
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
u 2016. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik

8. Program Plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2017. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
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9. Program javnih potreba u sportu Općine
Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
11. Program javnih potreba u kulturi Općine
Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
12. Program javnih potreba u ostalim
društvenim djelatnostima koje nisu
obuhvaćene u drugim programima
društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za
2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
13. Program javnih potreba u vatrogastvu i
civilnoj zaštiti na području Općine
Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
14. Program utroška sredstava šumskog
doprinosa Općine Suhopolje za 2017.
godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
15. Program utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru Općine Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije i
računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
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17. Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka koje imaju
člana u Općinskom vijeću Općine
Suhopolje u 2017. godini
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik
18. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o
opskrbi električnom energijom
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
19. Informacija o komunalnom redu na
području općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj:Načelnik
20. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Suhopolje u 2016.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik
21. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja Općine Suhopolje u
2017. godini
Nositelj izrade: Odsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko – pravne poslove
Predlagatelj: Načelnik
22. Godišnje izvješće o ostvarenom planu i
programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za
pedagošku 2015./2016. godinu
Nositelj izrade: Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje
Predlagatelj: Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje
23. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića
Suhopolje za pedagošku 2016./2017.
godinu
Nositelj izrade: Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje
Predlagatelj: Dječji vrtić "Suhopolje",
Suhopolje
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24. Program rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2017. godinu
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj: Načelnik
III
Sva pitanja i teme iz djelokruga Općine
Suhopolje te donošenje odluka i drugih akata
koja se nisu mogla unaprijed predvidjeti, a
ukaže se potreba, bit će uvrštena na dnevni red
sjednica Općinskog vijeća u cilju njihovog
razmatranja, rješavanja, odnosno donošenja.

KLASA: 021-01/15-01/7
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Pored konkretno utvrđene problematike,
Općinsko vijeće će razmatrati i odlučivati o
drugim pitanjima kao što su:

Na temelju članka 3. i 7. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 25. sjednici, održanoj dana
22. prosinca 2015. godine, donijelo je

1. donošenje odluka i drugih akata sukladno
zakonima i propisima
2. izbori i imenovanja
3. davanje suglasnosti i mišljenja sukladno
zakonskim
propisima,
odlukama
i
odredbama statuta.

O D LU K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka koje imaju člana u
Općinskom vijeću Općine Suhopolje
u 2016. godini

V

Članak 1.

Nositelji izrade materijala dužni su ih izraditi
sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, vodeći
računa o kvaliteti, točnosti i sadržajnosti
podataka, te ukazati na bitna pitanja i probleme
u pojedinim područjima sa prijedlozima za
njihovo rješavanje.

Ovom Odlukom uređuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Suhopolje političkim strankama koje imaju
člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje u
2016. godini.

VI

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Općine Suhopolje imaju političke
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću
Općine Suhopolje te je u tu svrhu u Proračunu
Općine Suhopolje za 2016. godinu osigurano
30.400,00 kuna.

IV

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

Članak 2.

Članak 3.
VII
Program rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2016. godinu objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

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
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političkoj stranci pripadaju sredstava razmjerno
broju njezinih članova u Općinskom vijeću
Općine Suhopolje u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Suhopolje.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2016. godinu utvrđuje se iznos od
2.000,00 kuna.
Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
Općine Suhopolje podzastupljenog spola,
političkim strankama 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 zastupljenim u
Općinskom
vijeću
Općine
Suhopolje
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu
Općine Suhopolje za 2016. godinu razmjerno
broju njezinih članova u Općinskom vijeću
Općine Suhopolje i broju njezinih članova u
Općinskom
vijeću
Općine
Suhopolje
podzastupljenog spola, i to kako slijedi:
1. Hrvatska demokratska
zajednica – HDZ
(7 članova)

= 14.200,00 kuna

2. Hrvatska seljačka
stranka – HSS
(2 člana)

= 4.000,00 kuna

3. Socijaldemokratska
partija Hrvatske – SDP
(4 člana)

= 8.200,00 kuna

Raspoređena sredstva doznačuju se na na
žiroračun političke stranke, tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2016. godine.
KLASA: 021-01/15-01/6
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
41/09, 84/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15 ) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13), na
svojoj 25. sjednici, održanoj dana 22. prosinca
2015. godine, donijelo je
O D LU K U
o komunalnom redu
I. OPĆE ODREDBE

4. Hrvatska socijalno –
liberalna stranka – HSLS
(1 član)
= 2.000,00 kuna
5. Hrvatski demokratski
savez Slavonije i Baranje
– HDSSB
(1 član)
= 2.000,00 kuna
Sveukupno: 15 članova

Članak 6.

= 30.400,00 kuna"

Članak 1.
U cilju uređenja naselja na području Općine
Suhopolje, propisuju se odredbe o:
- mjerama uređenja naselja,
- održavanju čistoće,čuvanju i korištenju
javnih površina,
- skupljanju,odvozu
i
postupanju
s
komunalnim otpadom,
- uklanjanju snijega i leda,
- sanitarnim komunalnim mjerama uređenja
naselja,
- mjerama za provedbu komunalnog reda i
- kaznenim odredbama.
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Članak 2.

Javne površine u smislu ove Odluke su sve
površine koje se nesmetano koriste ili su
namijenjene nesmetanom kretanju neodređenog
broja osoba.
Kao javne površine iz prethodnog stavka
pobliže se naznačuju:
- prometne površine: ulice i trgovi u naselju,
ceste u naselju, ceste koje povezuju naselja,
parkirališta, okretišta, stajališta za vozila
javnog prijevoza, pješačke staze, nogostupi i
biciklističke staze i slično,
- zelene
površine:
parkovi,
drvoredi,
pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta,
zelene površine uz cestu u naselju (uz
stambene i javne objekte) i slične površine,
- park-šume i zaštitno zelenilo,
- kolodvori, sajmišta, otvorene tržnice,
površine i objekti koji su namijenjeni za
javne priredbe i slični prostori.

kulturnim dobrom, prije obnove i sanacije dužan
je pribaviti mišljenje i odobrenje nadležnog
konzervatorskog odjela.
Zgrade koje svojim izgledom, zbog oštećenja
ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuju opći
izgled ulice i naselja moraju urediti i trajno
održavati njihovi vlasnici ili korisnici.
Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te
po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati,
šarati i na drugi ih način prljati i nagrđivati.
Upravitelji zgrada u zajedničkom vlasništvu
dužni su brinuti o redu i čistoći fasade, ulaza u
zgradu, podrumskih, tavanskih otvora i sličnih
naprava koje čine zajedničke dijelove zgrade.
Ulice moraju biti imenovane i označene
natpisnom pločom, a svaka građevina mora biti
obilježena kućnim brojem.
Oznake kućnih brojeva na temelju rješenja
nadležnog tijela nabavljaju i postavljaju vlasnici
građevina, odnosno predstavnici stanara na
vlastiti trošak.

Članak 3.

Članak 6.

Čišćenje i održavanje javnih površina na
području Općine Suhopolje obavlja se prema
godišnjem programu održavanja javnih površina
iz članka 2. ove Odluke, a donosi ih Općinsko
vijeće Općine Suhopolje.

Ograde uz javne površine moraju biti
izvedene sukladno odredbama prostorno
planske dokumentacije, tako da se uklapaju u
okoliš, a ne smiju biti od bodljikave žice, šiljaka
i slično.
Vlasnici i korisnici zemljišta neposredno uz
javnu površinu moraju ogradu i potporne zidove
održavati i obnavljati, tako da ne predstavljaju
opasnost za prolaznike i imovinu.
Ograde od ukrasne živice, uz prometnice i
druge javne površine moraju se održavati i
godišnje najmanje tri puta orezivati i to tako da
ne sežu preko regulacione crte, niti ometaju
promet na bilo koji način.
Vrtove,
dvorišta,
livade,
voćnjake,
vinograde, živice, parkove i zelene površine
ispred objekata, kao i neizgrađena zemljišta uz
javne površine moraju održavati vlasnici ili
korisnici.

II. MJERE UREĐENJA NASELJA
Članak 4.
Naselja na području Općine Suhopolje
moraju biti uređena.
Pod uređenjem naselja smatra se uređenje
vanjskih dijelova zgrada,izloga, reklama,
natpisa,ograda,javne
rasvjete,komunalnih
objekata i korištenje javnih prometnih i drugih
površina
Članak 5.

Članak 7.
Vanjski dijelovi zgrade (fasade, krovovi,
dimnjaci, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori,
podrumski otvori, žljebovi i drugi vanjski
uređaji) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se
moraju popraviti.
Vlasnik zgrade koja je proglašena zaštićenim

Izlozi, izložbeni ormarići, te ostali slični
objekti koji služe izlaganju robe (u daljem tekstu
„izlozi“) uz javnu površinu, moraju biti tehnički
i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i
uređeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša.
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Oprema iz stavka 1.ovog članka može biti
postavljena samo uz suglasnost Jedinstvenog
upravnog tijela.
U izlozima se ne smije držati ambalaža ili
skladištiti roba, a ostakljene površine praznih
objekata moraju biti obojane neprozirnom
bojom ili obložene bijelim papirom sa unutarnje
strane.
Izlozi i poslovni prostori (osim praznih) u
prizemlju zgrada moraju biti osvijetljeni cijelu
noć, a tijekom državnih blagdana prigodno
dekorirani.
Izlozi i poslovni prostori neposredno uz
križanje na kojem je promet reguliran
semaforom ne smiju biti osvijetljeni crvenom,
žutom ili zelenom bojom.

Spomenici kulture i drugi zaštićeni objekti
označavaju se i osvjetljavaju u skladu s
odobrenjem nadležnog konzervatorskog odjela
ili Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 12.
Prometne površine trebaju biti osvijetljene.
Objekti, uređaji i oprema koji služe
osvjetljavanju prometnih površina iz stavka 1.
ovog članka (u daljem tekstu: „javna rasvjeta“),
moraju biti izgrađeni i održavani u skladu s
propisima o sigurnosti prometa i suvremenom
svjetlosnom tehnikom, te moraju biti estetski i
funkcionalno oblikovani.
Članak 13.

Članak 8.
Na području općine mogu se postavljati
reklame, reklamne ploče, konstrukcije, jarboli
za zastave, transparenti i druge prigodne
naprave i ukrasi, uz prethodno probavljenu
suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 9.
Reklamne ploče i natpisi na površinama uz
javne prometnice ne smiju svojim oblikom i
položajem sprječavati ili ugrožavati promet.
Svjetleće reklame moraju biti postavljene
sukladno važećim standardima i na način da ne
umanjuju ili onemogućuju funkciju prometnih
znakova.
Oprema iz ovog članka ne može se postaviti
bez prethodnog odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 10.
Pravne i fizičke osobe obvezne su istaknuti
na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor naziv
ili ime tvrtke, koji mora biti: čitljiv, jezično
ispravan i tehnički i estetski oblikovan.

Plakati, oglasi i objave mogu se postavljati na
oglasnim stupovima ili na mjesta određena za tu
namjenu,od strane Jedinstvenog upravnog
odjela.
Plakati moraju biti uredni, bez uvredljivog
sadržaja, a svi oštećeni se moraju ukloniti bez
odlaganja.
Uredno postavljene plakate nije dozvoljeno
oštećivati na bilo koji način.
Troškove
postavljanja
i
skidanja
plakata,oglasa i objava snosi oglašivač.
Plakate, oglasi i objave koji su postavljeni
bez odobrenja upravnog odjela, uklonit će se po
nalogu komunalnog redara o trošku oglašivača.
Članak 14.
Na prostoru općine Suhopolje mogu se uz
prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog
odjela postavljati: orijentacijski planovi, javni
satovi, telefonske govornice, skulpture, javni
zahodi, vodoskoci, fontane i drugi komunalni
objekti koji služe općoj uporabi.
Svi navedeni objekti moraju biti uredni,
ispravni i estetski oblikovani.
Uočeni kvarovi i oštećenja moraju se
otkloniti u roku kojeg naloži komunalni redar.

Članak 11.
Članak 15.
Na zaštićenom području ili objektu,
odobrenje za postavljanje naziva može se izdati i
na određeno vrijeme, ukoliko nadležni
konzervatorski odjel nije riješio pitanje
oblikovanja pročelja objekta.

Poštanske sandučiće dužan je postaviti
vlasnik ili korisnik objekta, o vlastitom trošku i
u skladu sa posebnim propisima.
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Članak 16.

Članak 20.

Pravna ili fizička osoba koja održava javne
prometne i zelene površine, dužna je održavati
komunalne uređaje, naprave i opremu koja se
nalazi na javnim površinama ili je ugrađena u
nju, na način da je drže urednom i ispravnom, a
sva oštećenja mora otkloniti u roku koji naloži
komunalni redar.

Na javne površine i zemljište uz njih mogu se
postavljati pokretne naprave, uz prethodno
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
Pokretnim napravama u smislu ove Odluke
smatraju se stolovi, klupe, stolice, pultovi,
automati za prodaju napitaka, cigareta i slične
robe, hladnjaci za sladoled, žardinjere, ograde za
zaprečivanje, nadstrešnice, peći za pečenje
plodina, kontejneri za glomazni i korisni otpad,
šatori, kiosci do 12 m2 površine, terase
ugostiteljskih objekata, tende pod kojima se
obavlja promet roba i slično.
Pokretnom napravom u smislu ove Odluke
smatraju se i sve naprave koje se koriste za
prigodno uređenje naselja, u povodu državnih i
drugih blagdana, obljetnica i manifestacija.

U slučaju kvara na komunalnim uređajima iz
stavka 1. kada postoji opasnost po sigurnost
prometa ili su ugroženi zdravlje i sigurnost
ljudi,kvar se mora otkloniti bez odgode.
Članak 17.
Lokacije autobusnih stajališta i ugibališta
određuju se po posebnim propisima u skladu s
potrebama građana.
Stajališta i ugibališta, kao i natkrivena
autobusna stajališta vlasnici moraju održavati
urednim i u ispravnom stanju, a svako oštećenje
otkloniti u roku koji naloži komunalni redar.
Na autobusnim stajalištima prijevoznici u
javnom prometu dužni su istaknuti vozni red.
Članak 18.
Dječja i športska igrališta i objekti na njima,
te površine i objekti namijenjeni za druge javne
priredbe, moraju se održavati urednim i u
ispravnom stanju.
Za urednost i ispravnost igrališta i površina
brinu športske udruge, pravne ili fizičke osobe
koje njima upravljaju, odnosno koji te površine
koriste.
Članak 19.
Prodaja robe na malo, te izlaganje i prodaja
poljoprivrednih i drugih proizvoda, na javnim
površinama može se obavljati uz prethodno
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,
temeljem Zakona o obavljanju trgovine na malo
(NN 87/08, 116/08, 76/09 – OUSRH 114/11 i
68/13), Odluke o obavljanju trgovine na malo
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ 7/13) i uz
ispunjavanje minimalnih sanitarno-tehničkih
uvjeta.

Članak 21.
Pokretne naprave mogu stajati na određenom
mjestu do isteka roka iz odobrenja ili istekom
ugovora o postavljenju.
Po isteku roka ili ugovora osoba kojoj je bilo
odobreno postavljenje, dužna je ukloniti
naprave i vratiti površinu u prijašnje stanje.
Pokretne naprave mogu se po svojoj namjeni
postavljati samo na onim mjestima gdje uslijed
toga neće doći do stvaranja buke, nečistoće ili
ometanja prometa i gdje će doprinijeti estetskom
izgledu tog mjesta.
Pokretne naprave postavljene protivno
članku 20. uklonit će se odmah, po nalogu
komunalnog redara i o trošku korisnika pokretne
naprave.
Članak 22.
Postavljanjem pokretnih naprava ne smije se
sprječavati ili otežavati kretanje građana,
korištenje zgrada i drugih objekata.
Smještaj pokretnih naprava u blizini križanja
mora odgovarati uvjetima sigurnosti prometa i
ne smije svojim položajem smanjivati
preglednost u odvijanju prometa.
Članak 23.
Komunalni redar će naložiti uklanjanje
pokretne naprave i prije isteka roka iz odobrenja

Strana 72

Broj 10

»SLUŽBENI GLASNIK«

ili ugovora, ukoliko se ista koristi protivno
izdanom odobrenju.

Troškove uklanjanja i premještaja vozila
snosi vlasnik ili korisnik istog.
Članak 28.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE, ČUVANJE I
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 24.
Javne površine na području općine Suhopolje
moraju se održavati čistim i urednim.
Održavanje čistoće dijeli se na redovito i
izvanredno.
Članak 25.
Opseg, način i ostale uvjete redovitog
održavanja čistoće javnih površina utvrđuje
Općinsko vijeće Općine Suhopolje godišnjim
programom.
Izvanredno održavanje čistoće javnih
površina određuje Jedinstveni upravni odjel,
kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih
događaja javne površine budu prekomjerno
onečišćene.
Članak 26.
Na javne površine ne smije se odlagati otpad
niti na drugi način na tim površinama stvarati
nečistoće, a naročito:
1. ne smiju se bacati leci,
2. ne smije se paliti otpad.
Nakon puštanja u rad pročistača za otpadne
vode stanovnici naselja sa područja Općine
Suhopolje obvezni su gnojnice dovoziti i
ispuštati u uređaj za pročišćavanje, pod uvjetima
i na način koje će svojom odlukom odrediti
tvrtka Virkom d.o.o., kao vlasnik uređaja, u roku
od 30 dana po stupanju na snagu ove Odluke.
Članak 27.
Zabranjeno je parkiranje i ostavljanje vozila
na javnim površinama iz članka 2. stavak
2. ove Odluke.
Na površinama gdje nije zabranjeno
parkiranje, ne smiju se ostavljati neregistrirana i
oštećena vozila.
Vozila iz prethodnog stavka uklonit će se
odmah po nalogu komunalnog redara.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju
onečišćavati javne površine i okoliš.
Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal,
moraju imati sanduke i karoserije koje
sprječavaju curenje i rasipanje materijala.
Vozila koja prevoze sijeno, slamu, lišće,
papir, piljevinu, repu i drugi rasuti teret moraju
se prekriti ceradom, mrežom ili na drugi način
spriječiti rasipanje tereta po javnoj površini.
Pravne i fizičke osobe,koje obavljaju
djelatnost u poslovnim objektima i prostorima,
pri čemu dolazi do pojačanog prometa ili
znatnijeg onečišćenja, dužni su održavati čistu i
urednu javnu površinu oko tih objekata.
Pravna osoba koja održava javne površine,
pristupit će čišćenju ukoliko osoba iz
prethodnog stavka to odbija učiniti, po nalogu
komunalnog redara i o trošku onečišćivača.
Članak 29.
Ne smiju se uništavati, oštećivati niti
onečišćavati javne površine, niti objekti i uređaji
koji su na njima ili su njihov sastavni dio.
Na prometnim i zelenim površinama ne smiju
se bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela
obavljati bilo kakvi radovi, osim radova
redovitog održavanja.
Na nerazvrstanim cestama i prometnicama na
području Općine Suhopolje sukladno ovlastima
iz Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14), nadzor može obavljati i
komunalni redar, a posebno u svrhu nadzora
oštećenja i onečišćenja prometnica.
Članak 30.
Prilikom gradnje objekata oko kojih je
planom predviđena zelena površina, izvođač je
dužan u pravilu sačuvati postojeća stabla na
zemljištu.
Članak 31.
Vlasnik ili korisnik zelene površine mora
brinuti za redovno i uredno održavanje zelenila
na svakoj zelenoj površini koju koristi.
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Održavanje zelenih površina iz stavka 1.
obuhvaća: njegu, zalijevanje, orezivanje,
košenje trave, zaštitu od bolesti bilja, te
održavanje opreme i uređaja na zelenoj površini.
Članak 32.
Stabla na javnim zelenim površinama u
blizini stambenih objekata moraju se održavati
tako, da ne smetaju stanovanju ili drugim
djelatnostima, te da ne prikrivaju dnevno
svijetlo u većoj mjeri. Grane stabla ne smiju
ugrožavati javni promet niti smetati javnoj
rasvjeti i drugim uređajima.
Drvorede i parkove treba redovito njegovati,
zamjenjivati posušena stabla, uklanjati suhe i
bolesne grane i imelu, te obavljati potrebne
zahvate na deblu i krošnji.
U cilju zaštite javnih površina, vlasnik
zemljišta dužan je sa svog zemljišta ukloniti
bolesno ili posušeno stablo ili grmlje, koje bi
svojim rušenjem, veličinom ili padom moglo
ugroziti sigurnost ljudi, prometa i objekata na
javnoj površini.
Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi po
nalogu komunalnog redara, sukladno odredbi iz
prethodnog stavka, pravna osoba koja održava
javne površine obavit će uklanjanje o trošku
vlasnika.
Članak 33.
Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je
podzemno postavljanje komunalnih instalacija.
Iznimno se mogu novi telefonski i električni
vodovi postavljati i nadzemno, kada je to
neophodno zbog osobitosti i udaljenosti
potrošača, a sukladno odobrenju Jedinstvenog
upravnog odjela, odnosno ugovoru o osnivanju
prava služnosti.

5. brati mladice jele i smreke, te brati zakonom
zaštićeno bilje,
6. kopati i odnositi zemlju i humus,
7. oštećivati ili izvaljivati stabla i grmlje,
opremu zelenih površina kao što su: ograde,
klupe, sprave za igru djece i slično,
8. ložiti vatru i paliti stabla,
9. upotrebljavati dječja igrališta i sprave
protivno njihovoj namjeni,
10. voziti, parkirati ili prati vozila,
11. obavljati druge radnje kojima se narušava
zaštita javnih zelenih površina.
Članak 35.
Zabranjeno je na javnim zelenim površinama
vođenje i kretanje pasa na način da iste zagađuju
ili oštećuju, odnosno ugrožavaju zdravlje ljudi, a
posebno djece, te se vođenje i kretanje pasa u
cijelosti zabranjuje na uređenim dječjim
igralištima, parkovima, cvjetnjacima, sportskim
igralištima, uređenim zelenim površinama uz
vrtić, školu i zdravstvene ustanove.
Ne smije se psećim fekalijama onečistiti
javnu površinu, a držatelj pasa je dužan iste
odmah ukloniti i očistiti, kao i naknaditi štetu
koju pas prouzrokuje na javnoj površini.
Vlasnici bolesnih i zaraženih životinja, dužni
su o tome odmah izvijestiti nadležnu inspekciju,
te snositi troškove liječenja, uspavljivanja i
neškodljivog uklanjanja životinja.
Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su iste
podvrgnuti redovitoj veterinarskoj kontroli, a po
mogućnosti izvršiti identifikaciju (čipiranje)
istih.
Vlasnici kućnih ljubimaca i drugih domaćih
životinja dužni su iste držati pod nadzorom, a u
suprotnom dužni su naknaditi štetu koje iste
uzrokuju na javnoj površini, uključujući i
državnoj cesti.

Članak 34.
Radi zaštite javnih površina ne smije se:
1. uklanjati drveće, te vaditi panjeve bez
odobrenja,
2. orezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog
drveća i grmlja bez odobrenja,
3. guliti koru stabla, zasijecati drveće, grmlje i
živicu,
4. neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja,
vaditi cvjetne i travne busenove, trgati zelene
grane s drveća i grmlja,

IV. SKUPLJANJE,ODVOZ I POSTUPANJE
S KOMUNALNIM OTPADOM
Članak 36.
Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju
otpadom,
ovom
Odlukom
i
Planom
gospodarenja otpadom Općine Suhopolje,
regulira se održavanje čistoće i postupanje s
komunalnim otpadom.
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Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se
čišćenje javnih površina, te skupljanje i
odvoz komunalnog otpada na odlagališta,
prema posebnim propisima.
Pod komunalnim otpadom smatra se otpad iz
kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem
javnih površina i otpad koji je po svojim
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava,
a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i
uslužnim djelatnostima.
Na području Općine Suhopolje komunalni
otpad se skuplja i odvozi organizirano, te su
vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija,
stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici
stambenih i poslovnih prostorija (u daljem
tekstu: „korisnici usluge odvoza otpada“)
obvezni koristiti usluge odvoza otpada, te
plaćati cijenu usluge odvoza otpada prema
cjeniku pravne ili fizičke osobe, koja obavlja
ovu komunalnu djelatnost, na način i pod
uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim
propisima koji uređuju ove odnose.
Članak 37.
Kućno smeće su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, vrtova,
dvorišta, kuća za odmor i poslovnih prostorija,
koje se po svojoj veličini mogu odlagati u
posude za kućno smeće.
Članak 38.
Korisni otpaci su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada, vrtova,
dvorišta, kuća za odmor i poslovnih prostorija,
koji se mogu korisno upotrijebiti i preraditi u
sekundarne sirovine, naročito papir, staklo,
metali, plastična ambalaža i slično.
Članak 39.
Glomazni otpad su kruti otpaci iz stanova,
zajedničkih prostorija stambenih zgrada,
dvorišta, vrtova i poslovnih prostorija, kao i
olupine vozila, što se po svojoj veličini ili
postanku ne smatraju kućnim smećem, a
naročito: kućanski aparati i strojevi, dijelovi
pokućstva, dijelovi sanitarnih uređaja, ugljena
prašina, šljaka i pepeo u većim količinama, te
ambalaža.

Glomazni otpad su i otpaci građevnog
materijala,šljake i šute u količini do 1m3 .
Članak 40.
Korisnici usluge odvoza otpada dužni su
razvrstati otpad na kućno smeće, korisni otpad i
glomazni otpad.
Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju odvoz
otpada, osiguravaju uvjete za skupljanje
posebno kućnog smeća korisnog otpada po
vrstama i glomaznog otpada.
Članak 41.
Kućno smeće odlaže se u posude za kućno
smeće.
U posude za kućno smeće ne smije se
odlagati korisni otpad, žeravica, vrući pepeo,
tekućina ili leševi životinja.
Oblik i dimenzije posuda za smeće određuje i
nabavlja pravna ili fizička osoba koja odvozi
otpad i daje ih korisnicima usluge odvoza na
upotrebu.
Posude za kućno smeće odlažu se na mjesto,
što ga određuje pravna ili fizička osoba koja
odvozi otpad.
Članak 42.
Posude za kućno smeće kao i mjesto za
odlaganje posude moraju se održavati čistima.
Korisnici usluge odvoza otpada dužni su
kućno smeće odlagati u posude, tako da se ne
rasipa i posuda ne oštećuje.
O čistoći mjesta za odlaganje posuda za
kućno smeće brinu vlasnici i korisnici
stambenih i poslovnih prostorija, te davatelj
usluge odvoza otpada.
Vozila se moraju parkirati tako ne ometaju
odvoz kućnog smeća.
Kućno smeće se odvozi u prikladno vrijeme,
sukladno odluci pravne ili fizičke osobe kojoj je
povjereno obavljanje djelatnosti odvoza
komunalnog otpada, o čemu obavještava
korisnike usluge odvoza.
Članak 43.
Radnici pravne ili fizičke osobe dužni su
prilikom skupljanja i odvoza kućnog smeća
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odloženog u posude, paziti na održavanje
čistoće, da se oštećuju posude za smeće,
prostoru kojem su posude smještene, te ograde i
fasade zgrada.
Radnici pravne ili fizičke osobe dužni su
posude za odlaganje kućnog smeća vratiti na
mjesto, te pokupiti smeće ukoliko dođe do
prosipanja istog.
Članak 44.
Korisnici usluge odvoza otpada dužni su
odlagati korisni i glomazni otpad u skladu sa
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13), na za to predviđeno mjesto, što ga
odredi davatelj usluge odvoza.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, veće
količine šljake i šute, te otpada građevinskog
materijala vlasnik ili izvoditelj radova može
odvoziti na deponije, koje su pod nadzorom, uz
prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog
odjela ili osobe koja upravlja deponijem.
Članak 45.
Korisni i glomazni otpad sakupljaju i odvoze
pravne ili fizičke osobe koje imaju registriranu
djelatnost skupljanja odvoza korisnog otpada.
Članak 46.
Deponiju uređuje i održava pravna osoba
kojoj je povjereno uređenje i održavanje
deponija, a sukladno posebnom zakonu.
Na deponiju se ne smiju dovoditi ni puštati
domaće životinje, prebirati niti razgrtati otpad.
S deponije se ne smije odnositi niti odvoziti
otpad.
Na deponiji se ne smije nitko zadržavati bez
odobrenja službene osobe.
V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 47.
Snijeg i led uklanja se sa javnih površina, te
krovova zgrada uz javne površine.
Snijeg s javnih površina treba se početi
uklanjati kad napada najviše 5 (pet) cm, a ako
pada neprekidno treba ga uklanjati više puta.

Led se sa javnih površina uklanja čim
nastane.
Članak 48.
O uklanjanju snijega i leda s prometnih
površina brine pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno obavljanje poslova čišćenja (zimska
služba), te vlasnici ili korisnici stambenog ili
poslovnog prostora utvrđeni člankom 50. ove
Odluke.
Članak 49.
O uklanjanju snijega i leda s kolodvora,
parkirališta, staza i nogostupa uz javne ustanove
(škola, vrtić i sl.) brine pravna ili fizička osoba
koja tim površinama upravlja ili ih koristi.
Članak 50.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz
zgrade, te neizgrađene građevne parcele brinu
vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici
stanova i poslovnih prostorija u zgradi i vlasnici
građevnih parcela.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz
kioske i pokretne naprave brinu vlasnici
odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz
poslovne zgrade brinu pravne i fizičke osobe
koje su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora
u tim zgradama.
Iznimno od stavka 1.ovog članka, o
uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred
uličnih lokala brinu vlasnici i korisnici lokala.
Članak 51.
Snijeg i led s krovova uz javno – prometne
površine mora se ukloniti kad postoji opasnost
da se odronom ugrozi život ili zdravlje ljudi.
O uklanjanju snijega i leda s krovova
stambenih zgrada brine pravna osoba koja
upravlja stambenim zgradama.
O uklanjanju snijega i leda s krovova
poslovnih zgrada brinu pravne ili fizičke osobe
koje su korisnici poslovnog prostora u tim
zgradama.
O uklanjanju snijega i leda s krovova
stambenih zgrada u vlasništvu građana brinu
vlasnici tih zgrada.
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Članak 52.

Prometne površine mogu se, radi sprečavanja
nastanka leda i radi sprečavanja klizanja,
posipati odgovarajućim materijalom.
Kolnici koji su izrađeni od asfalta ili betona
smiju se posipavati kamenim materijalom
određene granulacije.
Članak 53.
Pravne ili fizičke osobe koje brinu o
uklanjanju snijega i leda dužni su osigurati da se
po prestanku rada zimske službe, a najduže u
roku od 15 dana, materijal za posipanje ukloni sa
prometnih površina.

VI.
UKLANJANJE
PROTUPRAVNO
POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 54.

mjere sigurnosti kao i drugi uvjeti važni za ove
radove.
Komunalni redar naložit će uklanjanje
materijala i predmeta koji su odloženi ili
istovareni suprotno odobrenju ili bez odobrenja.
Članak 56.
Kod izvođenja radova iz članka 55. ove
Odluke mora se osigurati da pločnik i kolnik
budu prohodni.
Zauzeti dio javne površine mora se ograditi
urednom ogradom, koja se mora održavati, a u
vrijeme smanjene vidljivosti biti posebno
označena i osvijetljena svjetiljkom narančaste
boje.
Građevni materijal mora biti uredno složen i
da ne sprečava otjecanje oborinske vode.
Članak 57.

U svrhu privremenog korištenja prometne ili
zelene površine, Jedinstveni upravni odjel izdaje
odobrenje za privremeno korištenje javne
površine.
Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvog
predmeta, objekta ili uređaja na javnu površinu,
odnosno zauzimanje javne površine bez
odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1.
ovog članka.
Komunalni redar odredit će premještanje
predmeta, objekta ili naprava postavljenih
suprotno odredbama iz stavka 2. ovog članka o
trošku vlasnika predmeta, objekta i naprave.

Izvoditelj građevinskih radova dužan je
osigurati da se zemlja ne rasipa, a ostali rastresiti
materijal treba držati u sanducima i ogradama,
ako radovi traju duže od 24 sata.
Miješanje betona i morta dozvoljeno je samo
u posudama ili zaštitnim limovima.
Kod izvođenja radova na pročelju zgrade
potrebno je pročelje zaštititi postavljanjem
odgovarajućih zaštitnih zavjesa po cijeloj visini
zgrade, kako bi se spriječilo širenje prašine u
okoliš.
Ako se radovi iz bilo kojeg razloga prekidaju
na duže vrijeme komunalni redar može naložiti
da se uklone skele i drugi materijal sa javne
površine.

Članak 55.

Članak 58.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog
materijala, podizanje skela, te popravka
vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske
radove može se u skladu sa propisima o
sigurnosti prometa, privremeno koristiti javna
površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.
Odobrenje za korištenje javnih površina iz
stavka 1. izdaje Jedinstveni upravni odjel,
sukladno propisima o sigurnosti prometa.
Odobrenjem iz prethodnog stavka odredit će
se uvjeti i način smještaja građevnog materijala,

Korisnik odobrenja za zauzimanje javno –
prometne i druge površine za potrebe gradnje
dužan je u roku od 24 sata po završetku radova
obavijestiti komunalnog redara o prestanku
potrebe za korištenjem.
Komunalni redar izvršit će pregled i ako
ustanovi da postoji oštećenje u vidu prekapanja i
sl., naložit će korisniku odobrenja da korišteni
prostor dovede u prijašnje stanje, o svom trošku
i u roku kojeg redar odredi.
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Članak 59.

Dijelovi javnih površina mogu se privremeno
koristiti i za izvođenje radova na vanjskim
dijelovima zgrada (krov, pročelje, žljebovi i sl.).
Za vrijeme izvođenja ovih radova izvođač
mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere
zaštite te naročito paziti da se obavljanjem
radova ne dovede u opasnost život i zdravlje
prolaznika i ne ometa cestovni i pješački
promet.
Na početku i na kraju zgrade na kojoj se
izvode radovi moraju se kao znak upozorenja
postaviti prečke sa znakom dviju unakrsnih
crveno obojenih letvica i natpisom „PROLAZ
ZABRANJEN“.
Članak 60.
Za istovar drva, ugljena i slično, te za piljenje
drva treba prvenstveno upotrebljavati dvorišni
prostor, a u slučaju potrebe može se neophodno
potrebni dio javne površine privremeno
upotrijebiti za istovar, te za slaganje i piljenje
drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački
promet.
Drva, ugljen i sl. moraju se ukloniti sa javne
površine u roku od 24 sata, a korištena površina
očistiti od piljevine, prašine i drugih otpadaka.
Cijepanje drveta i razbijanje ugljena na
javnoj površini nije dozvoljeno.
Članak 61.
Utovar, istovar robe i materijala po pravilu se
obavlja na zemljištu izvan javnih površina radi
nedostatka prostora u opravdanim slučajevima
mogu se ove radnje obaviti i na javnoj površini,
ukoliko to nije zabranjeno.
Utovar i istovar treba se odvijati brzo i bez
zastoja, tako da se promet ne zaustavlja i ne
ugrožava sigurnost prolaznika.
Ukoliko se istovar vrši na samu javnu
površinu mora se složiti tako da ne ometa
promet i ukloniti u što kraćem roku, s tim da se
vozila ne smiju dovoziti na javne zelene
površine.
Članak 62.
Zabranjeno je stavljati ambalažu i slično
ispred radnji, prodavaonica i skladišta na javnu
površinu.

Zabranjeno je stavljati ispred zgrade ili
ograde, na zgradu ili ogradu uređaje i predmete
koji mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti
neku štetu.
Članak 63.
Prekopi javnih površina mogu biti veliki
(investicijski) i mali, te prekopi radi hitnih
intervencija.
Nadzor prilikom izvođenja prekopa obavlja
komunalni redar, sukladno Zakonu o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).
Članak 64.
Izvođenju radova na velikim prekopima
može se pristupiti samo na temelju odobrenja za
građenje, kada je takvo odobrenje potrebno, u
smislu propisa o građenju te na temelju
odobrenja za prekop javne površine.
Izvođač
je
dužan
pravodobno
zatvoriti,odnosno sanirati prekopanu javnu
površinu, te osigurati korištenje iste u skladu
odobrenjem.
Članak 65.
Mali prekopi mogu se izvoditi samo na
temelju odobrenja za prekapanje, koje izdaje
Jedinstveni upravni odjel. U odobrenju za
prekapanje utvrdit će se uvjeti za izvođenje i
osiguranje prekopa i prometa, kao i za konačnu
sanaciju prekopa.
Članak 66.
Prekopi radi hitnih intervencija, te prekopi
koje izvode HEP, pravna osoba za distribuciju
plina, pravna osoba za distribuciju vode i slično,
mogu se iznimno izvoditi bez prethodnog
odobrenja za prekop, s tim da je nužno odmah
obavijesti Jedinstveni upravni odjel i narednog
radnog dana zatražiti odobrenje.
Komunalni redar ovlašten je obavljati nadzor
na svim građevinskim radovima, na području
Općine Suhopolje, uključujući i izdavanje
rješenja o privremenoj obustavi radova, a sve u
skladu sa Zakonom o građevinskoj inspekciji
(NN 153/13).
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VII. SANITARNE KOMUNALNE MJERE
UREĐENJA NASELJA

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 67.

Članak 71.

Otpadne vode iz domaćinstava, poslovnih
objekata i ustanova moraju se prikupljati u
septičke jame, u skladu sa člankom 26. stavak 2.
ove Odluke.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
komunalni redar.
Komunalni redar pri obavljanju nadzora ima
iskaznicu.
Provođenje odredbi ove Odluke, koje se
odnose na deponije, obavlja nadležna sanitarna
inspekcija i komunalni redar, u skladu sa
Zakonom cestama, Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom i Zakonom o
građevinskoj inspekciji.

Vlasnici septičkih jama dužni su ih redovito
prazniti u cilju sprečavanja prelijevanja sadržaja
iz jame u okoliš.
Članak 68.
Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena
fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno –
tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika jame,
a sve u skladu sa člankom 26. stavak 2. ove
Odluke.
Sanitarna inspekcija kada utvrdi da se
septička jama prelijeva ili propušta fekalije,
odlučit će rješenjem o prekidanju dovoda vode
zgradi ili poslovnom objektu čije se fekalije
prelijevaju, dok se ne sanira postojeće stanje, a o
trošku vlasnika jame.
Članak 69.
Ovlašteni isporučitelj komunalne usluge koji
obavlja odvoz fekalija, dužan je iste izlijevati u
kanalizacijsku mrežu.
Članak 70.
U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja
uvjeta za svakodnevan normalan život, na
prostoru općine se, tijekom godine provode
mjere obvezne sistematske dezinsekcije i
deratizacije
Opseg, način, vrijeme i ostale uvjete
obavljanja dezinsekcije i deratizacije utvrđuje
načelnik Općine.
Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje dezinsekcije i deratizacije dužna je
prije poduzimanja mjera obavijestiti građane o
početku i završetku izvođenja mjera.

Članak 72.
Komunalni redar ovlašten je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,u skladu sa:
Zakonom
cestama,
Zakonom
o
građevinskoj inspekciji, Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom, Zakonom
o zaštiti od buke, Zakonom o grobljima i
drugim zakonskim propisima koji se tiču
komunalnog reda i uređenja naselja, a sve u
skladu sa ovom odlukom i Prekršajnim
zakonom (NN 107/07, 39/13 i 157/13), pri
čemu je u obavljanju nadzora ovlašten izreći
novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, odnosno izdati obvezni prekršajni
nalog,
2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim
osobama radnje u svrhu održavanja
komunalnog reda,
3. zabraniti obavljanje radova, što se izvode
bez odobrenja nadležnog organa, odnosno
suprotno tom odobrenju,
4. zabraniti upotrebu neispravnog komunalnog
objekta, uređaja ili naprave, dok se ne
otklone nedostaci,
5. narediti uklanjanje predmeta, objekata ili
uređaja što su postavljeni bez odobrenja
nadležnog organa, odnosno suprotno tom
odobrenju,
6. narediti vraćanje javne površine u prvobitno
stanje,
7. izreći opomenu,
8. naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja,
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izdati obavezni prekršajni nalog,
pokrenuti prekršajni postupak,
poduzimati i druge radnje i mjere za koje
je ovlašten.
Članak 73.

Komunalni redar u obavljanju poslova iz
svoje nadležnosti dužan je pridržavati se zakona,
ove Odluke i drugih propisa.
Komunalni redar obavlja svoje poslove
samostalno, u ime Općine Suhopolje, postupa i
donosi akte u okviru svojih ovlaštenja.
Poduzimanje
mjera
za
provođenje
komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog
interesa za Općinu Suhopolje.
Članak 74.
Protiv rješenja komunalnog redara može se
uložiti žalba nadležnom tijelu, u roku od 15 dana
od primitka rješenja, a ista ne odlaže izvršenje
rješenja.
Članak 75.
O svom radu komunalni redar redovno
izvještava
pročelnika,
načelnika
i
Jedinstveni upravni odjel, a bar jednom godišnje
podnosi pismeno izvješće Općinskom vijeću
Općine Suhopolje.
Članak 76.
Štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i
uređaju što su na njoj ili su njen sastavni dio,
počinitelj je dužan naknaditi Općini Suhopolje.
Naknada štete može biti stvarna i paušalna.
Paušalna naknada štete će se naplatiti u slučaju
da se visina ne može sa sigurnošću utvrditi ili bi
taj postupak dugo trajao, a prema procjeni njena
visina ne prelazi 1.000,00 kn.
Stvarna šteta naplaćuje se uvijek kada
premašuje 1.000,00 kn ili je za uklanjanje
nastale štete bilo nužno angažirati treću osobu.
Članak 77.
Fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim
osobama dužni su komunalnom redaru
omogućiti nesmetano obavljanje nadzora,

pristup do prostorija, objekata, naprava i uređaja
što su predmet nadzora, dati osobne podatke,
kao pružiti i druga potrebna obavještenja o
predmetu uredovanja.
Ako komunalni redar u svom radu naiđe na
otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske
postaje.
IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 78.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako:
1. uništava pročelja zgrada, šara i slično, te ne
brine o redu i čistoći fasade, ulazu u zgradu
(članak 5. Odluke),
2. gradi ograde od bodljikave žice, šiljaka i
slično, te ne održava potporne zidove,
dvorišta, vrtove i druge površine (članak 6.
Odluke),
3. izlozi i slični objekti nisu osvijetljeni i
uređeni (članak 7. Odluke),
4. postavi reklame, reklamne ploče uz javne
prometnice tako da ugrožavaju promet, ili ih
postavi bez odobrenja (članak 9. Odluke),
5. ne istakne na zgradi u kojoj koristi poslovni
prostor odgovarajući naziv (članak 10.
Odluke),
6. ne održava redovito objekte javne rasvjete
(članak 12. Odluke),
7. postavi plakate izvan mjesta predviđenog za
te namjene ili ih postavi bez odobrenja
(članak 13. Odluke),
8. postavi telefonske govornice i slično bez
odobrenja (članak 14. Odluke),
9. ne održava javne prometne i zelene površine
i uređaje i dr., te ne sanira kvar na uređajima
bez odgode (članak 16. Odluke),
10. ne drži u ispravnom i urednom stanja
autobusna stajališta (članak 17. Odluke),
11. ne održava urednim i ispravnim dječja i
športska igrališta, te opremu na njima
(članak 18. Odluke),
12. prodaje robu na malo izvan predviđenog
mjesta ili bez odobrenja (članak 19.
Odluke),
13. postavi naprave iz članka 20. Odluke bez

Strana 80

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

»SLUŽBENI GLASNIK«

odobrenja ili ih koristi suprotno odobrenju
(članak 21. Odluke),
ne ukloni pokretne naprave po isteku roka ili
ugovora (članak 21. Odluke),
postavi pokretnu napravu tako da otežava,
pristup zgradama, cestovni i pješački
promet (članak 22. Odluke),
na javne površine baca i ostavlja otpad,
ispušta otpadne vode, pali otpad, baca letke
(članak 26. Odluke),
parkira i ostavlja vozila na javnim
površinama, te ostavlja oštećena i
neregistrirana vozila na istima (članak 27.
Odluke),
vozilom onečišćava javne površine i okoliš
(članak 29. Odluke),
uništava, onečišćuje i oštećuje javne
površine i uređaje i opremu na njima,
odnosno izvodi radove bez odobrenja
(članak 29. Odluke),
ne sačuva postojeća stabla prilikom gradnje
objekata (članak 30. Odluke),
ne brine za redovno i uredno održavanje
zelene površine koju koristi (članak 31.
Odluke),
ne ukloni osušeno i bolesno stablo kao i
suhe grane koje padom mogu ugroziti
prolaznike (članak 32. Odluke),
vrši prekope zelenih površina bez odobrenja
ili suprotno istom (članak 33. Odluke),
ne pridržava se odredbi članka 34. Odluke,
vodi i dopusti kretanje pasa na javnim
zelenim površinama, dječjim igralištima,
parkovima i dr., te ne uklanja i čisti pseće
fekalije, te ne vodi brigu o bolesnim i
zaraženim životinjama (članak 35. Odluke)
odlaže otpad i građevinski materijal, izvan
predviđenog mjesta ili bez odobrenja
(članak 36. Odluke),
ne razvrsta otpad prije odvoza (članak 40.
Odluke),
odlaže u posude nepripadajući otpad,te
ostavlja posude izvan predviđenog mjesta
(članak 41. Odluke),
ne održava čistim mjesto za posude i same
posude (članak 42. Odluke),
istresa, prekapa i oštećuje posude za smeće
(članak 43. Odluke),
pušta domaće životinje na deponiju,
prekopava i odvozi otpad i zadržava se na
deponiji bez odobrenja (članak 46. Odluke),
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32. ne ukloni snijeg i led sa prometnih površina
(članak 48. Odluke),
33. ne ukloni snijeg i led na kolodvoru, sa
nogostupa, parkirališta i sl. (članak 49.
Odluke),
34. ne ukloni snijeg i led uz zgrade, neizgrađene
građevinske parcele, s pločnika uz kioske i
pokretne naprave, ispred uličnih lokala i
poslovnih prostora (članak 50. Odluke),
35. ne ukloni snijeg i led s krovova uz javno –
prometne površine (članak 51. Odluke),
36. ne
posipa
prometne
površine
odgovarajućim materijalom (članak 52.
Odluke),
37. ne ukloni materijal za posipanje po isteku
zimske sezone (članak 53. Odluke),
38. postavlja predmete, objekte i uređaje na
javnu površinu bez odobrenja ili suprotno
izdanom odobrenju (članak 54. Odluke),
39. privremeno koristi javnu površinu bez
odobrenja ili suprotno istom (članak 55.
Odluke),
40. izvodi radove, a da pločnik i kolnik nisu
prohodni, ograđeni i označeni (članak 56.
Odluke),
41. izvodi radove suprotno članku 57. Odluke,
42. ne obavijesti u roku komunalnog redara o
prestanku radova (članak 58. Odluke),
43. ne poduzme sve propisane i uobičajene
mjere sigurnosti prilikom izvođenja radova
na vanjskim dijelovima zgrade (članak 59.
Odluke),
44. vrši istovar drva i ugljena, te cijepanje drva i
razbijanje ugljena na javnoj površini (članak
60. Odluke),
45. privremeni utovar i istovar na javnim
površinama obavlja na način kojim
ugrožava promet (članak 61. Odluke),
46. stavlja ambalažu i druge predmete ispred
prodavaonica (članak 62. Odluke),
47. izvodi radove i prokope na javnim
površinama bez odobrenja ili suprotno
istom (članak 64. Odluke),
48. pravodobno ne zatvori, odnosno ne sanira
prekopanu javnu površinu (članak 64.
Odluke),
49. kod hitnih intervencija ne obavijesti odmah
komunalnog redara (članak 66. Odluke),
50. ne prazni redovito septičku jamu (članak 67.
Odluke),
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51. uzrokuje prelijevanje septičke jame ili
onečišćenje okoliša (članak 68. Odluke),
52. obavlja odvoz fekalija izvan predviđenog
mjesta (članak 69. Odluke),
53. onemogućuje ili ometa izvođenje obvezne
dezinsekcije i deratizacije (članak 70.
Odluke),
54. onemogući komunalnom redaru nesmetano
obavljanje dužnosti, pristup prostorijama,
objektima, napravama i uređajima što su
predmet uredovanja ili ne pruži potrebna
obavještenja (članak 77. Odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost, ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do
2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Članak 79.
Roditelj ili staratelj maloljetnika mlađeg od
14 godina koji učini neki prekršaj iz ove Odluke
kaznit će se novčanom kaznom predviđenom za
taj prekršaj, ako je isti učinjen zbog propuštene
dužnosti staranja o maloljetniku.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 80.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnom redu
("Službeni glasnik" broj 7/11).
Članak 81.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.

KLASA: 363-01/15-01/12
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 02/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je
O D LU K U
O IZMJENI ODLUKE O IZGRADNJI
PODUZETNIČKIH ZONA
Članak 1.
Odluka o izgradnji poduzetničkih zona
("Službeni vjesnik" broj 6/05 i 1/07) mijenja se i
glasi:
"Donosi se Odluka o izgradnji poduzetničkih
zona, i to:
- „Bjeljevina“ k.č.br.
555, oranica
Bjeljevina, površine 119976 m2
k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796.
Ukupne površine 119976 m2

- „Odboj Jug“
k.č.br. 46/1, oranica Donje Polje,
površina 5844 m2,
k.č.br. 46/2, oranica Donje Polje,
površina 10112 m2,
k.č.br. 46/3, oranica Donje Polje,
površina 2976 m2,
k.č.br. 46/4, oranica Donje Polje,
površina 2912 m2,
k.č.br. 46/5, oranica Donje Polje,
površina 3061 m2,
k.č.br. 46/6, oranica Donje Polje,
površina 18088 m2,
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k.č.br. 46/7, oranica Donje Polje, (buduća cesta)
površina 1668 m2,
k.č.br. 46/8, oranica Donje Polje,
površina 58509 m2,
k.č.br. 47, oranica Donje Polje, (buduća cesta)
površina 167 m2,
k.č.br. 48/2, oranica Donje Polje,
površina 6111 m2,
k.č.br. 48/3, oranica Donje Polje, (buduća cesta)
površina 13756 m2,
k.č.br. 48/4, oranica
Donje Polje, površina 67366 m2,
k.č.br. 48/5, oranica Donje Polje, (trafostanica)
površina 100 m2,
k.č.br. 49, oranica Donje Polje,
površina 3883 m2,
k.č.br. 50, oranica Donje Polje,
površina 3427 m2,
k.č.br. 51, oranica Donje Polje,
površina 3783 m2,
k.č.br. 54, oranica Donje Polje,
površina 3948 m2.
k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308.
Ukupne površine

205711 m2."

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u
„Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 310-01/15-01/23
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 462. i 465.a Zakona o
trgovačkim društvima (NN 11/93, 34/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12,
68/13 i 110/15) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.

sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je
O D LU K U
o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni
Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
Članak 1.
Grad Virovitica većinski je vlasnik
trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica.
Temeljni kapital trgovačkog društva PLIN
VTC d.o.o. upisan je u Sudskom registru u
iznosu 8.335.800,00 kuna, a sastoji se od šest
temeljnih uloga članova Društva koja iznose:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u novcu u iznosu od 20.000,00
(dvadesettisuća) kuna,
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 5.987.400,00
(petmilijunadevetstoosamdesetsedamtisućač
etiristo) kuna,
- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna,
- Općina Gradina preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna,
- Općina Špišić Bukovica preuzima temeljni
ulog uplaćen u stvarima u iznosu od
582.100,00 (petstoosamdesetdvijetisućesto)
kuna,
- Općina Lukač preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 582.100,00
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna.
Članak 2.
Osnivačima trgovačkog društva PLIN VTC
d.o.o. pripadaju slijedeći poslovni udjeli:
1. Grad Virovitica ima 72%
(slovima: sedamdesetdvaposto) udjela,
2. Općina Gradina ima 7%
(slovima: sedamposto) udjela,
3. Općina Lukač ima 7%
(slovima: sedamposto) udjela,
4. Općina Suhopolje ima 7%
(slovima: sedamposto) udjela,
5. Općina Špišić Bukovica ima 7%
(slovima: sedamposto) udjela.
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Članak 3.

Trgovačko društvo PLIN VTC d.o.o. u
Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Plin
Vtc d.o.o. Virovitica za 2013. godinu i u
Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Plin
Vtc d.o.o. Virovitica za 2014. godinu iskazalo je
gubitak te je uprava imala obvezu izraditi Plan
pokrića gubitaka do 31. prosinca 2015. godine.
Gubitak ostvaren iz prethodnih poslovnih
razdoblja u iznosu od 4.892.845,00 kuna pokriti
će se iz iznosa temeljnog kapitala, Trgovačkog
društva PLIN VTC d.o.o. čime će se ostvariti i
adekvatnost kapitala sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i predstečajnoj
nagodbi
na
način
da
se
provede
pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala
Društva.
Članak 4.
Smanjenje temeljnog kapitala provesti će se
razmjernim sniženjem nominalnih iznosa
poslovnog udjela koji je uplaćen ulaganjem
stvari Grada Virovitice i poslovnih udjela općina
koji su uplaćeni ulaganjem stvari: Suhopolje,
Gradina, Špišić Bukovica i Lukač.
Prihvaća
se
Izvješće
revizora
o
pojednostavnjenom
smanjenju
temeljnog
kapitala PLIN VTC d.o.o. Virovitica, od 07.
prosinca 2015. godine, tvrtke REVIZOR – VTC
d.o.o. za revizijske poslove, imenovanog
Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, tako
da se temeljni kapital Trgovačkog društva PLIN
VTC Virovitica d.o.o. smanjuje
1. sa iznosa od 8.335.800,00
(osammilijunatristotinetridesetpettisućaosamstotina) kuna,
2. za iznos od 4.892.900,00
(četirimilijun aosamstotinadevedesetdvijetisuće devetstotina ) kuna,
3. na iznos od 3.442.900,00
(trimilijunačetiristotinečetrdesetdvijetisućedevetstotina) kuna.
Članak 5.
Smanjenje temeljnoga kapitala PLIN VTC
d.o.o. Virovitica provodi se sniženjem
nominalnog iznosa poslovnog udjela uplaćenog
u stvarima Općine Suhopolje, tako da se

nominalni iznos poslovnog udjela uplaćenog u
stvarima Općine Suhopolje snižava,
sa iznosa od 582.100,00
(petstoosamdesetdvijetisućesto) kuna
za iznos od 341.100,00
(tristočetrdesetjednatisuća) kuna,
na iznos od 241.000,00
(dvjestočetrdesetjednatisuća) kuna.
Članak 6.
Nakon smanjenja temeljnog kapitala Grad
Virovitica i općine, u temeljnom kapitalu PLIN
VTC d.o.o. Virovitica imaju slijedeće temeljne
uloge:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u novcu u iznosu od 20.000,00
(dvadesettisuća) kuna,
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 2.458.900,00
(dvamilijunačetiristotinepedesetosamtisućad
evetstotina) kuna,
- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,
- Općina Gradina preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,
- Općina Špišić Bukovica preuzima temeljni
ulog uplaćen u stvarima u iznosu od
241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,
- Općina Lukač preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna.
Članak 7.
Trgovačko društvo PLIN VTC d.o.o.
Virovitica dužno je uskladiti odredbe Ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC d.o.o. sa odredbama ove Odluke
izradom Izmjene Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o. i
to na način da se izmjeni članak 8. Ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC d.o.o. tako da glasi:
„Temeljni
kapital
Društva
iznosi
3.442.900,00
(slovima:
trimilijunačetiristočetrdeset
dvijetisućedevetsto) kuna.
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Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti,
dijelom ulaganjem stvari, a dijelom u novcu.
Temeljni kapital sastoji se od šest temeljnih
uloga nejednake vrijednosti koje članovi društva
preuzimaju u slijedećim iznosima:
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u novcu u iznosu od 20.000,00
(dvadesettisuća) kuna,
- Grad Virovitica preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 2.458.900,00
(dvamilijunačetiristopedesetosamtisuća
devetsto) kuna,
- Općina Suhopolje preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna,
Općina Gradina preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna,
- Općina Špišić Bukovica preuzima temeljni
ulog uplaćen u stvarima u iznosu od
241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća)
kuna,
- Općina Lukač preuzima temeljni ulog
uplaćen u stvarima u iznosu od 241.000,00
(dvijestočetrdesetjednatisuća) kuna.“
Tvrtka PLIN VTC d.o.o. obvezna je izraditi
pročišćeni tekst Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
Tekst Izmjene Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
prilaže se uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.
Članak 8.
Ovlašćuje se načelnik Općine Suhopolje da u
ime Općine Suhopolje na Skupštini PLIN VTC
d.o.o. Virovitica potpiše Odluku o smanjenju
temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PLIN VTC d.o.o., kao i druge akte vezane za
izmjenu Ugovora o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću odnosno o
smanjenju iznosa postojećih poslovnih udjela
Općine Suhopolje sukladno ovoj Odluci.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u
„Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.

KLASA: 024-01/15-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-15-4
Suhopolje, 22. prosinac 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 117.
Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i
99/15) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 02/13), Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2015. godine
donijelo je
O D LU K U
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje
Članak 1.
U članku 34. stavka 1. Odluke o socijalnoj
skrbi na području Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 05/15) točka 1. mijenja se i glasi:
- "ukoliko zahtjev sadržava kakav nedostatak
koji onemogućuje postupanje po istom odnosno
ako je nerazumljiv ili nepotpun, zaključkom će
upozoriti na to stranku i zatražiti da najkasnije u
roku od 15 dana od dana zaprimanja zaključka
otkloni nedostatke, uz upozorenje na pravne
posljedice ako to u određenom roku ne učini;
ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a
po zahtjevu se ne može postupiti, rješenjem će
odbaciti zahtjev".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 021-01/15-01/6
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na 25. sjednici, održanoj dana
22. prosinca 2015. godine usvojilo je
AN ALI Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2015. godini
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe
i otklanjanje mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), u daljem
tekstu: Zakona, definirano je da predstavnička
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuje izvore i način financiranja te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Općina Suhopolje bila je dužna u okviru
svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i
Zakonima urediti, planirati, organizirati i
provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.
Ova Analiza uključuje sve poduzete
aktivnosti na području zaštite i spašavanja u
2015. godini.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi od članaka 28. do 29.b.
Zakona, jedinica lokalne samouprave, Općina
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Suhopolje, je donijela slijedeće akte u području
zaštite i spašavanja:
1. Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara,
2. Plan zaštite i spašavanja,
3. Procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija,
4. Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija,
5. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja,
6. Odluka o određivanju snaga, pravnih osoba
i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i
spašavanje,
7. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja,
8. Odluka o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite,
9. Operativni plan zaštite od požara vezane za
pripremu i provedbu protupožarne sezone,
10. Odluka o imenovanju zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje,
11. Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju
kriminaliteta,
12. Plan civilne zaštite
13. Plan pozivanja i mobilizacije civilne zaštite
Općine Suhopolje.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
2.1. Stožer zaštite i spašavanja
Na temelju odredbe članka 9. Zakona, članka
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN
40/08 i 44/08) i članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 1.
sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine
donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Suhopolje (KLASA: 82001/13-10/16; URBROJ: 2189/05-09/24-13-2).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje po funkciji je, na temelju posebnih
propisa, zamjenik načelnika Općine Suhopolje.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno
i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se
za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
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operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području
Općine Suhopolje.
Načelnik Općine Suhopolje donio je Plan
pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja, a zapovijed za aktiviranje i
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja izdaje
načelnik Općine Suhopolje. U odsutnosti ili
spriječenosti načelnika za izdavanje naloga za
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja načelnik
ovlašćuje zamjenika načelnika. Članovi Stožera
pozivaju se putem županijskog centra 112,
načelnika ili osobe koju je on ovlastio. U 2015.
godini nije bilo potrebe za izvanrednim
sazivanjem Stožera zaštite i spašavanja.
Procjena ugroženosti
Općina Suhopolje sukladno odredbama
Zakona i Metodologiji za izradu Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja,
navedene akte je povjerila ovlaštenoj tvrtci
ZAVOD
ZA
UNAPREĐIVANJE
SIGURNOSTI d.d. Osijek.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
usvojilo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje po kojoj
se postupalo u 2013. godini.
Na 44. sjednici Općinskog vijeća Općine
Suhopolje održanoj 18. ožujka 2013. godine
donesena je Odluka o prihvaćanju Plana zaštite
od požara i Plana civilne zaštite za područje
općine Suhopolje.
Nakon donošenja plana civilne zaštite
načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o
smotri civilne zaštite opće namjene Općine
Suhopolje koja je održana 28. lipnja 2013.
godine. Tim opće namjene čine 33 člana i to:
− zapovjedništvo tima:
− zapovjednik tima: zapovijedanje i
koordinacija izvršenja zadaća tima;
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−

zamjenik zapovjednika: koordinacija
izvršenja zadaća koje odredi
zapovjednik i zapovijedanje
zapovjedništvom u njegovoj odsutnosti;
− bolničar: briga o unesrećenim osobama;
− tri skupine, od koji se svaka sastoji od tri
ekipe po devet obveznika i zapovjednika
skupine.
Tijekom 2015. godine izvršena je izmjena i
dopuna pripadnika civilne zaštite Općine
Suhopolje.
Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku
o imenovanju osoba na zapovjedne dužnosti u
postrojbi civilne zaštite kao i akt o imenovanju
povjerenika civilne zaštite.
Mobilizacija
civilne
zaštite
Općine
Suhopolje provodi se sukladno Planu
mobilizacije civilne zaštite Općine Suhopolje
koja je dio Plana civilne zaštite. Mobilizaciju
provodi DUZS PU Virovitica na zahtjev
zapovjednika Tima, a po nalogu načelnika
Općine Suhopolje. Mobilizacijsko mjesto je
Suhopolje, a odredište Hrvatski dom. Ukoliko se
mobilizacija ne može izvršiti putem telefona,
mobilizacija se vrši putem teklića. Načelnik
Općine Suhopolje svojom
je Odlukom
imenovao dva teklića iz redova službenika i
namještenika Općine Suhopolje.
Zaštita od požara
Općina Suhopolje ima Plan zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara
određeno je da su jedinice lokalne samouprave
jednom u pet godina obvezne uskladiti Procjenu
ugroženosti od požara s novonastalim stanjem, a
što je Općina Suhopolje povjerila ZAVODU ZA
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek,
a donesena je na 44. sjednici Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, dana 18. ožujka 2013.
godine.
Općina Suhopolje donijela je Plan aktivnosti
u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za
Općinu Suhopolje, i u suradnji sa subjektima
navedenim u Planu poduzela sve mjere zaštite
od požara. Tijekom sezone žetve organizirano je
stalno dežurstvo vatrogasaca, donesena je
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Odluka o spaljivanju suhe trave i granja, dane su
obavijesti mještanima o povećanoj opasnosti od
nastanka i širenja požara, u kojima je navedeno
da u slučaju požara izvijeste zapovjednika
DVD-a, VZO-a, DUZS, Područni ured
Virovitica, tel. 112.
Na području Općine Suhopolje nema
profesionalnih vatrogasnih postrojbi, djeluje
VZO Suhopolje u čijem su sastavu DVD
Suhopolje i DVD Borova. Unatoč znatnim
financijskim sredstvima, s obzirom na proračun
ista još nisu dovoljna da bi DVD Suhopolje i
DVD Borova bili opremljeni sukladno uvjetima
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne
novine“ broj 43/95) i Pravilnika o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
(„Narodne novine“ broj 91/02).
Tijekom 2015. godine izvršen je redovni
inspekcijski nadzor Inspektorata unutarnjih
poslova Virovitica i DUZS – Samostalne službe
za inspekcijske poslove.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća na području
općine Suhopolje načelnica Općine Suhopolje
donijela je Odluku o određivanju Operativnih
snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Suhopolje
(KLASA:
022-01/12-10/22;
URBROJ: 2189/05-02/14-12-2) od 20. studenog
2012. godine.
Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
su:
a) Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
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b).Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske
županije, Ljekarnička jedinica
Suhopolje; Kralja Zvonimira 2, 33410
Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.; Stjepana
Radića 8, 33410 Suhopolje
Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja su:
a). pravne i fizičke osobe
1. „Flora“ Virovitica d.o.o.;
Vukovarska 5, 33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra
Preradovića 1, 33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;
Kralja Tomislava 109, 31220 Višnjevac
4. Autoprijevoznici:
a)
Kelečić Zlatko; Josipa
Bana Jelačića 12, 33410
Suhopolje
b)
Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1,
33410 Suhopolje
c)
Vlado Česnik; Kralja Tomislava
81, 33410 Suhopolje
5. „ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
6. DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5, 33410
Suhopolje
7. Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje
b).udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo
„Suhopolje“; Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca, 33412
Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111, 33410
Suhopolje
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7.

NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja
Tomislava 26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica, Trg
sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje.
Operativne snage sudionici su zaštite i
spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u
cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Pravne osobe i ostali subjekti nositelji
su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.
Navedenim operativnim snagama te pravnim
osobama i ostalim subjektima iz navedene
Odluke dostavljeni su izvodi, tj. isti su
obaviješteni da su Odlukom o određivanju
operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih
subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Suhopolje prepoznati kao snaga zaštite i
spašavanja Općine Suhopolje te koja je njihova
dužnost u slučaju katastrofa i velikih nesreća.
Općina Suhopolje ima sklopljen Ugovor o
obavljanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine
Suhopolje u zimskom periodu sa tvrtkom Švarc
d.o.o. iz Suhopolja, o čemu je izvješteno
Ministarstvo unutarnjih poslova, PP Virovitica.
Tijekom 2015. godine nije bilo potrebe za
informiranjem javnosti o nekim kriznim
situacijama, izuzev redovitih obavijesti
mještanima Općine Suhopolje o zabrani paljenja
korova u vrijeme pojačane opasnosti od
nastanka i širenja požara te obavijesti o
telefonskim brojevima na kojima se može
izvijestiti o nastanku požara.
Za nabavu prsluka za civilnu zaštitu te za
nabavu ručnog alata i nužne osobne opreme
pripadnika civilne zaštite (čizme i kabanice)
utrošeno je 13.206,09 kuna.
3. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
U 2015. godini Općina Suhopolje je za
zaštitu i spašavanje izdvojila sredstva u iznosu
od 10.000,00 kuna.

ZAKLJUČAK
Razmatrajući Analizu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje
možemo zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2015. godini
objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 810-01/15-01/12
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 25. sjednici,
održanoj dana 22. prosinca 2015. godine
donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje
u 2016. godini
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2014. godini, na području Općine
Suhopolje, a sukladno razmjeru opasnosti i
prijetnji te njihovim učincima i posljedicama
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća, s ciljem povećanja
stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja donose se Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016.
godini.
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1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članaka 28. do 29.b.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
97/07, 38/09 i 127/10) propisuje se obveza
izrade i donošenja planskih dokumenata zaštite i
spašavanja – Procjena ugroženosti od katastrofa
i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
donijelo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje
(KLASA:
820-01/11-10/04;
URBROJ:
2189/05-03/39-11-2), a na 36. sjednici održanoj
12. rujna 2012. godine, Odluku o prihvaćanju
Plana zaštite i spašavanja za područje Općine
Suhopolje
(KLASA:
820-1/12-10/17;
URBROJ: 2189/05-03/15-12-2).
Načelnica Općine Suhopolje donijela je
Odluku o određivanju Operativnih snaga,
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje (KLASA:
022-01/12-10/22; URBROJ: 2189/05-02/14-122), od 20. studenog 2012. godine i Odluku o
osnivanju i popuni civilne zaštite (KLASA: 02101/12-10/19; URBROJ: 2189/05-02/14-12-1),
od 21. studenog 2012. godine.
2. CIVILNA ZAŠTITA
Nakon donošenja Plana civilne zaštite
ustrojena je postrojba civilne zaštite opće
namjene u veličini jednog tima od 33 člana.
Popunu postrojbe civilne zaštite izvršena je
prema dostavljenom spisku DUZS, Područni
ured Virovitica i u suradnji s nadležnim
Područnim odjelom za poslove obrane. Nakon
dovršenja izrade, donošenja i ažuriranja svih
dokumenata u s vezi s organizacijom,
ustrojstvom i djelovanjem sustava zaštite i
spašavanja te ustrojem i popunom postrojbe
civilne zaštite, a sukladno proračunskim
mogućnostima Općine Suhopolje potrebno je
izvršiti nabavku opreme za potrebe civilne
zaštite.
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S obzirom da se pojedini članovi javljaju da
zbog prirode posla, odnosno sezonskog
zapošljavanja izvan područja Općine Suhopolje
nisu u mogućnosti biti članovi civilne zaštite
potrebno je tijekom 2016. godine izvršiti
zamjenu odnosno popunu članova civilne zaštite
koji su dostupni cijele godine. Popunu izvršiti u
suradnji sa DUZS PU VTC.
Osobama koje su raspoređene u postrojbu
civilne zaštite potrebno je izdati iskaznicu
pripadnika civilne zaštite.
U Proračunu Općine Suhopolje u narednim
periodima shodno mogućnostima potrebno je
osigurati financijska sredstva za nabavu
materijalnih sredstava (lopate, krampovi) i
osobnih zaštitnih sredstava (reflektirajući
prsluci s oznakama pripadnosti, hlače, jakne,
rukavice, kabanice).
Tijekom 2016. godine, a u zadanom roku
potrebno je ukloniti nedostatke utvrđene
inspekcijskim nadzorom.
MJERE CIVILNE ZAŠTITE
a. Mjere sklanjanja
Sklanjanje je hitna mjera civilne zaštite koja
se provodi kod neposredne prijetnje ili nastanka
velike nesreće i katastrofe.
Sklanjanje se provodi u slučaju:
− bujičnih poplava ili proloma brana ili
retencija,
− ekstremnih vremenskih prilika,
− tehničko – tehnoloških ugrožavanja pri
ratnom djelovanju.
Sklanjanje se može provesti u namjenskim
skloništima, odnosno prikladnim čvrstim
građevinama. Izvršitelji sklanjanja su Stožer
zaštite i spašavanja, zapovjednik Tima Civilne
zaštite, Tim civilne zaštite opće namjene,
povjerenici civilne zaštite, DUZIS PU VTC,
Područni ured zaštite i spašavanja Virovitica ŽC
112, Dobrovoljna vatrogasna društva Suhopolje
i Borova, Crveni križ Virovitica, Flora Vtc,
Župni caritas Župe Suhopolje.
b. Mjere evakuacije
Evakuacija je postupak pri kojem načelnik
Općine Suhopolje planirano i organizirano
provodi
premještanje
stanovništva
sa
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ugroženoga područja na ne ugroženo ili manje
ugroženo područje na vrijeme duže od 48 sati.
Ako je među evakuiranim osobama strani
državljanin, obveza organizatora je da o tome
obavijesti DUZIS PU VTC. Evakuacija ovisi o
opsegu ugrožavanja, a provedba je obuhvaćena
planom civilne zaštite.
c. Mjere zbrinjavanja
Mjera zbrinjavanja je mjera osiguranja
hitnog smještaja i opsega stanovništva i
životinja te evakuirane imovine. Zbrinjavanje
podrazumijeva smještaj u prostor pod
nadzorom, a ovisno o karakteru i težini
posljedica može biti i duže vrijeme, dok u nekim
slučajevima i trajno. Zbrinjavanje evakuiranih
osoba može se organizirati u:
- zidanim objektima – školske i ostale športske
dvorane, domovi i sl.,
− šatorsko naselje,
− kamp kućicama, kontenjerima za stanovanje i
dr.
Nositelji provedbe mjera pri zbrinjavanju su:
− načelnik Općine Suhopolje – nalaže i
koordinira provedbu zbrinjavanja,
− Stožer zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje– raščlambom određuje potrebni
opseg zbrinjavanja,
− zapovjednik Tima civilne zaštite – izvršava
koordinaciju provedbe mjera zbrinjavanja,
− Tim civilne zaštite opće namjene – sudjeluje
u pripremi mobiliziranih kapaciteta za
prihvat evakuiranih osoba, imovine i
životinja te vrši prihvat, nadzor i osiguranje,
− Prva pomoć Virovitičko – podravske
županije – medicinsko osiguranje,
− Veterinarska stanica Virovitica, Ambulanta
Suhopolje – nadzor nad sanitarnom
ispravnošću namirnica životinjskog porijekla
koje se čuvaju i priređuju u zaposjednutim
kapacitetima,
− Gradsko društvo Crvenog križa – sudjeluje u
opremanju prostora, evidencija, njega i
pružanju psihološke potpore,
− mobilizirane kuhinje – priprema hrane za
zbrinute osobe,
− policija – policijski nadzor i osiguranje,
− sanitarna inspekcija – sanitarni nadzor
− Zavod za javno zdravstvo "SVETI ROK".
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U proračunu za 2016. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
3. VATROGASTVO
Na području Općine Suhopolje djeluje VZO
koga sačinjavaju dva Dobrovoljna vatrogasna
društva – DVD Suhopolje i DVD Borova.
Iako je temeljem Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Suhopolje u 2014. godini ocijenjeno da je stanje
u vatrogastvu zadovoljavajuće i nadalje treba u
skladu sa proračunskim mogućnostima Općine
Suhopolje, iz kojeg se uglavnom navedeni VZO
financira, nastojati da DVD-ovi budu
opremljeni potrebnom opremom za potrebe
zaštite i spašavanja.
Proračunom Općine Suhopolje za 2016.
godinu, za financiranje Vatrogasne zajednice
Općine Suhopolje, koja sredstva dodjeljuje
DVD-ovima planirana su financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, odnosno
za redovnu djelatnost 250.000,00 kuna.
Kao i prijašnjih godina prije početka
sezone žetve potrebno je s VZO i DVD-ovima
dogovoriti organizaciju dežurstva s vatrogasnim
vozilima te uključiti sve tvrtke, OPG, PZ i druge
subjekte da poduzmu sve potrebne mjere zaštite
od požara.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Budući da na području Općine Suhopolje ne
postoje udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje
(planinari,
radio
amateri,
aeroklubovi, ronilački klubovi i dr.) potrebno je
izvidjeti financijske mogućnosti i u proračunu
planirati sredstva za sklapanje Sporazuma sa
Hrvatskom gorskom službom spašavanja.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVNJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
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predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite.
Sukladno Odluci o određivanju operativnih
snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Suhopolje
(KLASA:
022-01/12-10/22;
URBROJ: 2189/05-02/14-12-2), od 20.
studenog 2012. godine, operativne snage koje će
sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje su:
Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti:
a)Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
b) Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske županije,
Ljekarnička jedinica Suhopolje; Kralja
Zvonimira 2, 33410 Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.; Stjepana Radića
8, 33410 Suhopolje
Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja:
a) pravne i fizičke osobe
1. „Flora“ Virovitica d.o.o.; Vukovarska 5,
33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra Preradovića 1,
33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju; Kralja
Tomislava 109, 31220 Višnjevac
a) Autoprijevoznici:
- Kelečić Zlatko; Josipa Bana Jelačića
12, 33410 Suhopolje

b) Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1,
33410 Suhopolje
c) Vlado Česnik; Kralja Tomislava 81,
33410 Suhopolje
d) „ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
e) DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5, 33410
Suhopolje
f) Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje
g) Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok".
b) udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga
hrvatskih
branitelja
iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje; Trg
sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo „Suhopolje“;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv. Terezije
10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca, 33412
Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111, 33410 Suhopolje
7. NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja Tomislava
26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica, Trg sv.
Terezije 15, 33410 Suhopolje.
U okviru Virovitičko – podravske županije
kontinuirano će se razrađivati i usklađivati
Sustavi zaštite i spašavanja, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Suhopolje u 2016. godini objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 810-01/15-01/13
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
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 / 1 3 ) ,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
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 2014./2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenom
planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje
za pedagošku 2014./2015. godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 601-02/15-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 601-02/15-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-15-3
Suhopolje, 22. prosinac 2015.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje (“Službeni glasnik“ broj 2/13)
načelnik Općine Suhopolje dana 17. prosinca
2015. godine, donosi
ODLUKU
o popisu i osnivanju Komisije za popis
Članak 1.

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

Sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine
treba obaviti popis sredstava i izvora sredstava:
- dugotrajne materijalne imovine
- potraživanja i obveza
- novčanih sredstava
Članak 2.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2 / 1 3 ) ,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada
Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku
2015./2016. godinu

Popis će obaviti Komisija u slijedećem
sastavu:
1. Tatjana Ladović – predsjednik
2. Darko Čurik – član
3. Katica Validžić – član
Članak 3.
Popis će se obaviti u vremenu od 17. prosinca
2015. do 14. siječnja 2016.

Članak 1.
Članak 4.
Usvaja se Godišnji plan i program rada
Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku
2015./2016. godinu.

Svi poslovi moraju biti dovršeni i zapisnik o
rezultatima obavljenog popisa dostavljeni
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načelniku Općine Suhopolje do 20. siječnja
2016.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će biti objavljenu u
“Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

Članak 4.
Svi poslovi moraju biti dovršeni i zapisnik o
rezultatima obavljenog popisa dostavljeni
načelniku Općine Suhopolje do 20. siječnja
2016.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ista će biti objavljenu u
“Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 022-01/15-01/62
URBROJ: 2189/05-02/14-15-1
Suhopolje, 17. prosinca 2015.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

KLASA: 021-05/15-50/1
URBROJ: 2189/60-02/01-15-1
Suhopolje, 9. prosinac 2015.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA "SUHOPOLJE" SUHOPOLJE
Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Čimin, v.r.

Na temelju članka 23. Statuta Dječjeg vrtića
Suhopolje, Suhopolje („Službeni glasnik“
Općine Suhopolje broj 9/13 i 6/15), Upravno
vijeće na 30. sjednici održanoj 9. prosinca 2015.
godine donosi
ODLUKU
o popisu i osnivanju Komisije za popis
Članak 1.
Sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine
treba obaviti popis sredstava i izvora sredstava:
- dugotrajne materijalne imovine
- potraživanja i obveza
- novčanih sredstava
Članak 2.
Popis će obaviti Komisija u slijedećem
sastavu:
1. Marina Heđi – predsjednica
2. Sanja Grbačić – članica
3. Bernarda Žibreg – članica
Članak 3.
Popis će se obaviti u vremenu od 17. prosinca
2015. do 14. siječnja 2016.
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