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Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
I. Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini
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"SUHOPOLJE" SUHOPOLJE ZA
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usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 27.
prosinca 2014. godine („Službeni glasnik“ broj
8/14.), a izmjene i dopune Programa usvojene su
na sjednicama 19. lipnja 2015. godine,
(„Službeni glasnik“ broj 6/15), 17. rujna 2015.
godine („Službeni glasnik“ broj 7/15), 29. rujna
2015. godine („Službeni glasnik“ broj 8/15), 22.
prosinca 2015. godine („Službeni glasnik“ broj
10/15).
II.
OSTVARENJE
RASHODA

PLANIRANIH

Planirani rashodi za realizaciju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini ostvareni su kako
slijedi:
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Od planiranih 1.087.000,00 kuna u Program
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini utrošeno je ukupno
1.073.464,31 kuna ili 98,75% u odnosu na
planirana sredstva.

III.
OSTVARENJE
PRIHODA

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne
infrastrukture ostvareni su za 1,25% manje od
planiranih, pri čemu je prihod od komunalnog
doprinosa ostvaren (98,72%), prihod od
šumskog doprinosa (99,93%), prihodi od
nefinancijske imovine (97,47%), prihod od
zakupa i koncesije zemljišta (99,12%), prihod
od zakupa prostora (96,50%).
Budući su prihodi koji su bili namijenjeni za
program građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini ostvareni za 1,25%
manje od planiranih, u prethodno navedenom
programu nije se realiziralo 13.535,69 kuna.

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 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 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je

KLASA: 363-05/16-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Potrebna novčana sredstva osigurala su se iz
slijedećih izvora:

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2015. GODINU
I. Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini
usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 27.
prosinca 2014. godine („Službeni glasnik“ broj
8/14), a izmjene i dopune Programa usvojene su
na sjednicama 19. lipnja 2015. godine,
(„Službeni glasnik“ broj 6/15), 29. rujna 2015.
(„Službeni glasnik“ broj 8/15), 22. prosinca
2015. godine („Službeni glasnik“ broj 10/15).
II.
OSTVARENJE
PRIHODA I RASHODA

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

PLANIRANIH

PLANIRANIH

Planirani rashodi za realizaciju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini ostvareni su kako
slijedi:
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Od planiranih 2.333.000,00 kuna u Program
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini utrošeno je ukupno
2.232.255,69 kuna ili 95,68% u odnosu na
planirana sredstva.
Ukupni prihodi iz kojih se financiralo
održavanje komunalne infrastrukture ostvareni
su za svega 4,32% manje od planiranih, pri čemu
su ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa
(73,73%), prihod od komunalne naknade
(92,89%), prihod od prodaje grobnih mjesta
(93,75%), prihod od naknada i takse za groblje
(99,99%), prihod od nefinancijske imovine
(98,63%), prihod od zakupa i koncesije
zemljišta (99,78%), prihod od šumskog
doprinosa (100,36%), pomoći ostalih subjekata
unutar opće države (87,42%).
Budući su prihodi koji su bili namijenjeni za
program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini
ostvareni za 4,32% manje od planiranih, u
prethodno navedenom programu nije se
realiziralo svega 98.857,87 kuna.
KLASA: 363-05/16-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
načelnik Općine Suhopolje dana 04. ožujka
2016. godine donio je
I Z V J E Š Ć E O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA
OPĆINU SUHOPOLJE U 2015. GODINI
I.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj
10. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014.
godine usvojilo je Plan gospodarenja otpadom
za razdoblje 2014. – 2020. godine, a isti je
objavljen u „Službenom glasniku“ Općine
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Suhopolje broj 04/14, dok je na 23. sjednici
održanoj dana 29. rujna 2015. godine usvojilo
Odluku o izmjeni Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje 2014. – 2020. godine, koja je
objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje broj 08/15.
Prema usvojenom planu tijekom 2015.
godine učinjeno je slijedeće:
• Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog
otpada
U Općini Suhopolje sva naselja, ukupno 22
naselja,
obuhvaćena
su
organiziranim
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Za
većinu domaćinstava, ukupno njih 2270,
osigurano je 1986 posuda, zapremine 120 l u
svrhu sakupljanja otpada. Sakupljeni otpad
odvozi tvrtka Flora Vtc d.o.o. iz Virovitice, a sav
otpad se pohranjuje na gradsko odlagalište u
Virovitici. Dva puta godišnje ista tvrtka
organizira i odvozi glomazni otpad sa prostora
općine Suhopolje. Na prostoru općine Suhopolje
formirano je 27 eko otoka na kojima je
raspoređeno 94 kontejnera, zapremine 1100 l, za
potrebe odvojenog sakupljanja otpada. Ovim
načinom sakupljanja otpada obuhvaćeno je 18
naselja te se na ovaj način vrši odvojeno
sakupljanje plastike, metala, komunalnog
otpada i stakla.
U krugu 4 pravne osobe postavljeni su
kontejneri za sakupljanje papira.
Na jednom zelenom otoku, u Suhopolju se
obavlja odvojeno sakupljanje odjeće.
Pored naprijed navedenih kontejnera, na
prostoru općine Suhopolje postavljeno je
dodatnih 17 kontejnera za sakupljanje stakla,
koji su u vlasništvu tvrtke Unija nova d.o.o.
Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se i na
svim grobljima, ukupno na 29 grobalja, na
prostoru općine Suhopolje.
Za sada se ne provodi organizirano
sakupljanje biootpada.
• Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
komunalnog otpada

zbrinjavanje zadužena je tvrtka Flora Vtc d.o.o.
Na ovaj način obuhvaćeno je 2270
domaćinstava, dok podatke o zbrinutoj količini
otpada u 2015. godini posjeduje gore navedena
tvrtka.
• Divlja odlagališta i poduzete mjere za
smanjenje onečišćenja okoliša
Na prostoru općine Suhopolje, tijekom 2015.
godine evidentirano je ukupno 5 divljih
odlagališta. Tijekom 2015. godine na ova
odlagališta odbačeno je vidno manje otpada
nego ranijih godina. Ovaj pozitivan pomak
može se zahvaliti dijelom edukaciji stanovništva
putem isticanja plakata po naseljima te
pojačanoj suradnji i kooperativnosti Vijeća
Mjesnih odbora, u cilju poticanja svijesti
građana o štetnosti ovakvog načina zbrinjavanja
otpada. Troškove saniranja financirala je u
cijelosti Općina Suhopolje. Napominjem da je
saniranje ovog odlagališta bilo predviđeno
Planom gospodarenja otpadom.
Ostala divlja odlagališta imaju pojačan
nadzor putem Odsjeka za gospodarstvo i
komunalne poslove, a povremena onečišćenja
saniraju se u najkraćem roku, odvozom
zatečenog otpada i zatrpavanja onečišćenih
površina.
Ovisno o raspoloživim financijskim
sredstvima Općina Suhopolje će u narednom
periodu nastaviti saniranje i preostalih divljih
odlagališta, redoslijedom koji je predviđen
Planom.
• Izvori financiranja
Tijekom 2015. godine sve poduzete mjere i
aktivnosti na sakupljanju, zbrinjavanju
smanjenja količine otpada financirane su iz
proračuna Općine Suhopolje.
II.
Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom
vijeću Općine Suhopolje, a isto će se objaviti u
"Službenom glasniku" Općine Suhopolje.
III.

Općina Suhopolje, obzirom da nema uređeno
odlagalište, koristi odlagalište komunalnog
otpada u Gradu Virovitici, a za adekvatno

Sukladno članku 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) Izvješće o
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provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica
lokalne samouprave, Općina Suhopolje
dostaviti će jedinici područne (regionalne)
samouprave, Virovitičko – podravskoj županiji,
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša.
KLASA: 351-01/16-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-16-1
Suhopolje, 04. ožujak 2016.
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom
za općinu Suhopolje u 2015. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje u
2015. godini.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 351-01/16-01/3
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Broj 2

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Načelnik
KLASA: 022-01/16-01/11
URBROJ: 2189/05-02/14-16-1
Suhopolje, 04. ožujak 2016.

IZVJEŠĆE
o radu načelnika Općine Suhopolje
za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj i regionalnoj samoupravi (NN 19/13
– pročišćeni tekst) i člankom 42. Statuta Općine
Suhopolje ("Služeni glasnik 2/13) načelnik dva
puta godišnje podnosi izvješće o radu
predstavničkom tijelu.
Načelnik općine sukladno Zakonu i Statutu u
okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge
općih akata, izvršava i osigurava izvršenje općih
akata i odluka Općinskog vijeća, utvrđuje
prijedlog Proračuna Općine i njegovo izvršenje,
upravlja nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine, odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina sukladno
Zakonu, upravlja prihodima i rashodima
Općine, upravlja novčanim sredstvima na
računu Proračuna te obavlja i druge poslove
utvrđene Statutom Općine.
Sukladno naprijed navedenom podnosim
slijedeće izvješće.
PROJEKTI I OBJEKTI
U drugoj polovici 2015. godine na području
Općine Suhopolje, a u smislu izvedenih radova
na komunalnoj infrastrukturi, napravljeno je
slijedeće:
Kao najznačajniji u povijesnom smislu i
najveći projekt u financijskom smislu u svakom
slučaju predstavlja završetak I i II faze
kanalizacijske mreže i pročistača otpadnih voda
u mjestu Suhopolje čime su stvoreni preduvjeti i
za prve priključke. Time se počela ostvarivati
davna želja naših mještana i unatoč brojnim
skepticima projekt se privodi kraju. Ukoliko sve
bude išlo prema planu do kraja 2016. godine sva
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domaćinstva u Suhopolju, koja to žele, moći će
se priključiti na mrežu. Nisu zaboravljena niti
druga mjesta naše općine pa se tako već sada
radi na projektu aglomeracije za naselja Borova,
Pčelić, Cabuna, Jugovo Polje i Orešac jer je
uređaj dovoljnog kapaciteta da može primiti
toliku količinu otpadnih voda. Nakon što je
obavljen tehnički pregled započelo se sa III
fazom koja treba biti završena do kraja 2016.
godine.
Jedan od većih projekata koje smo odradili u
drugoj polovici godine svakako predstavlja
asfaltiranja tri kraka nerazvrstane ceste u mjestu
Levinovac u dužini cca. 1600 metara čime ćemo
znatno smanjiti troškove održavanja istih jer se
nakon svakih malo većih kiša moralo ići ponovo
navoziti kamen i ravnati ceste i to po nekoliko
puta u godini dana. Istodobno asfaltirana je
cesta u ulici Mala Pemija u Borovi te odvojak
ceste koji vodi ka ambulanti u Suhopolju.
Također je nasuto kamenom tucanikom cesta u
Trnavi, u dužini cca 300 metara, a uz kolnik
iskopano je kanala za odvodnju u dužini od cca
500 metara.
Budući smo u prošloj godini dobili preko
Zavoda za zapošljavanje 38 djelatnika koji su
radili u javnim radovima mogli smo ih
upotrijebiti i za uređenje naših postojećih
društvenih domova. Tako su svi domovi koji
nisu imali stolove i klupe to i dobili, uređen je
okoliš, a obnovljeni su domovi u Budanici,
Trapinskoj i Zvonimirovu te su uređena
gradilišta budućih društvenih domova u Pčeliću
i Pepelanama. Nekadašnji kafić u sklopu
Hrvatskog doma u Suhopolju preuređen je u
prostoriju za potrebe KUU "Suhopolje" čime su
stvoreni optimalni uvjeti za njihov rad.
Kad već govorimo o Hrvatskom domu
Suhopolje treba istaknuti da smo napravili
kompletnu dokumentaciju – projekt njegovog
adaptiranja. Projekt je predan Razvojnoj
agenciji „VIDRI“ Virovitica koja će voditi
njegovu realizaciju, a vrijednost radova
procjenjuje se na preko 6.000.000,00 kuna.
Kada bude realiziran centar Suhopolja izgledat
će sasvim drugačije – onako kako to Suhopolje i
zaslužuje.
Djelatnici javnih radova uredili su ogradu
oko crkve u Levinovcu i kod zvonika u Pčeliću,
a gotovo u potpunosti su uredili tribine stadiona
„Park“ u Suhopolju.
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Proveden je postupak davanja koncesije za
održavanje grobalja na području naše općine.
Posao je dobila tvrtka „Oscar“ koja je bila
najbolji ponuđač, a taj posao radila i do sada.
Tijekom jeseni obavljena je redovna zamjena
žarulja, a za pripomenuti je da smo zbog štednje
proveli gašenje svake druge žarulje gdje god je
to moguće.
Ovo su pobrojani najznačajniji radovi koje su
u najvećoj mjeri izveli djelatnici u javnim
radovima, a pored toga radili su na uređenju
kanala, krčenje korova oko bivše škole u
Pivnici, košenju i održavanju javnih površina na
području cijele općine i njihov doprinos da nam
općina izgleda uredno je uistinu velik te im ovim
putem još jedanput izražavam svoju zahvalnost.
ELEMENTARNE NEPOGODE I ZEMLJIŠNA PROBLEMATIKA
U drugoj polovici prošle godine imali smo
proglašene dvije elementarne nepogode, prvu
29. svibnja kada je proglašena elementarna
nepogoda zbog poplave. Štetu je prijavilo 548
osoba, a prijavljena šteta je iznosila
30.700.000,00 kuna. Druga elementarna
nepogoda – suša proglašena je 19. kolovoza.
Štetu je prijavilo 500 osoba, a iznosila je
12.300.000,00 kuna.
Što se tiče ugovora za privremeno korištenje
zemljišta, sklopljeno ih je 74, a od zaduženih
347.000,00 kuna naplaćeno je samo 170.000,00
kuna jer Agencija za raspolaganje državnim
zemljištem NIJE napravila anekse ugovora za
kupce koji su u međuvremenu kupili zemlju. Do
sada je potpisano samo 7 aneksa , a ostalo je za
potpisati još 24.
U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem
Slatina organizirano osposobljavanje odraslih
osoba za sigurno rukovanje pesticidima. Tečaj je
uspješno završilo 102 poljoprivrednika, a općina
je sufinancirala svakog polaznika sa 50,00 kuna.
Također, a u suradnji s Virovitičko –
podravskom županijom naši poljoprivrednici
sudjelovali su u projektu „Kontrola plodnosti tla
na području VPŽ“, a općina je projekt
sufinancirala u visini 50% sredstava, prijavilo se
15 poljoprivrednika, a obrađeno je 80 uzoraka
tla.
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Socijalnoj politici i brizi za socijalno
najugroženije
stanovnike
naše
općine
posvećivali smo dužnu pažnju sukladno
financijskim mogućnostima koje su obzirom na
posljedice primjene porezne reforme bile znatno
smanjenje ,ali smo ipak unatoč tome razinu
pomoći zadržali na nivou 2014. godine .
Mladima se u tom segmentu posvećuje
posebna pažnja i to od njihovog rođenja pa do
završetka studija kroz davanja za novorođeno
dijete, smještaj djece u naš vrlo uređeni Dječji
vrtić, sufinanciranje toplih obroka djeci u
Osnovnoj školi čiji su roditelji slabijeg
imovnog stanja, prijevoz djece predškolskog
uzrasta kao i sufinaciranje učeničkog prijevoza
srednjoškolaca u čemu smo jedna od rijetkih
općina, a sklopljen je ugovor o stipendiranju 17
studenata područja naše općine. Sva djeca do
zaključno 4. razreda osnovne škole dobili su
prigodne darove povodom Božićnih blagdana pa
je tako podijeljeno preko 700 poklona. Kao i
svake godine 15 najugroženijih obitelji
povodom Božićnih blagdana darujemo s
paketima namirnica, a tijekom godine odobreno
je 71 jednokratna pomoć u iznosu od 38.350,00
kuna

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća
zaslužnim
pojedincima
i
Ustanovama
podijeljena su zaslužena priznanja i plakete.
Kao i prijašnjih godina 23. kolovoza održana
je u Mrtvom jarku u naselju Bukova županijska
komemoracija
posvećena
obilježavanju
Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i
autoritarnih režima na mjestu gdje je po
završetku II svjetskog rata pobijeno oko 700
sudionika križnog puta među kojima je bilo i
žena, djece i staraca.
U suradnji sa VPŽ po 2. puta bili smo
domaćini 13. državnom prvenstvu orača koje
smo uspješno organizirali, a sad već
tradicionalno na 15. listopad obilježavamo u
crkvenom dvorištu blagdan Sv. Terezije Avilske
zaštitnice naše župe.
Od ostalih kulturnih događanja napominjem
organiziranje dvije kazališne predstave za naše
mještane, a povodom Božićnih i novogodišnji
praznika primjereno je ukrašen centar, dok smo
na Staru godinu organizirali doček Nove pod
satom što je bilo primjereno posjećeno što
uostalom odlikuje sve naše manifestacije.
Vjerujem da su naši žitelji bili zadovoljni
brojem i kvalitetom kulturnih događaja, a mi
ćemo se truditi da ih i ubuduće razveselimo
ovakvim događanjima.

KULTURNA DOGAĐANJA

FINANCIJE

U drugoj polovici godine odvija se većina
kulturnih događanja u kojem centralno mjesto u
svakom pogledu zauzima manifestacija „Dani
općine Suhopolje“ koji traju gotovo desetak
dana, a ovaj put pobrojat ću samo najatraktivnije
nastupe. To su prije svega 8. Međunarodna
smotra folklora „Golubica bijela „ kada su
nastupili i folkloraši iz Poljske, koncerti Mate
Bulića i rok sastava „Brkovi“, kuhanje srnećeg i
fiš paprikaša uz pratnju „Baranjskih cigana“, 2.
Revija pasa, kup u sportskom ribolovu, gađanje
letećih meta, likovne izlože i etno izložba,
izložba „Iz naših škrinja“ te Garaža kulture, a
sve je to završilo velikom vrtnom zabavom pred
restoranom „Park“ u Suhopolju. Svima koji su
dali svoj doprinos, na kako mnogi kažu
najsadržajnijem obilježavanju Dana općine do
sada, iskrena zahvala i vjerujem da ćemo i
ubuduće tako uspješno organizirati
našu
proslavu jer općina Suhopolje to i zaslužuje.

Općina je i 2015. godinu unatoč
katastrofalnim efektima koje je po proračun
naše općine prouzročila porezna reforma,
financijsku godinu završila pozitivno, a sve
svoje financijske obaveze prema korisnicima
proračuna izvršila je u gotovo 100% iznosu.
Zasluge za to ima i značajan prijenos sredstava
koje smo prenijeli iz 2014. godine, ali i
maksimalne mjere štednje koje smo uveli od 9.
mjeseca 2015. godine.
Porezna reforma je smanjila priljev sredstava
od poreza na dohodak za blizu 3 milijuna kuna
što je ogroman udar na naš proračun, a to je
imalo za posljedicu da smo proračun za ovu
godinu i planirali u drastično smanjenom obimu,
a od 01. siječnja ove godine korisnicima
proračuna smanjena je osnovica za plaće za 5%.
Odluka je privremenog karaktera i čim budemo
znali jasne parametre za ovu godinu odluka će
biti korigirana.
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Djelatnici kontinuirano vode brigu o naplati
komunalne, vodne i grobne naknade, a
neredovitim platišama tijekom druge polovice
godine po tom osnovu poslane su 773 opomene.
Istovremeno je Odsjek za financije i
računovodstvo izdao 275 rješenja za legalizaciju
nezakonito izgrađenih objekata, a slijedom toga
160 rješenja za novi komunalni doprinos.
Ovo su pobrojane samo težišne aktivnosti
kojima smo se bavili u drugoj polovici 2015.
godine, a broj zaprimljenih i obrađenih
predmeta kojih je u 2015. godini bilo 3256 jasno
govori o kojem je obimu posla riječ i što je sve
napravio naš Jedinstveni upravni odjel.
Sukladno naprijed navedenom smatram da
smo odradili dobar posao, unatoč poreznoj
reformi stvorili solidne osnove za rad u 2016.
godini i koristim priliku da se zahvalim svima
koji su dali svoj doprinos u realizaciji naprijed
navedenih aktivnosti.
Također
zahvaljujem
predsjednici
i
članovima Općinskog vijeća na usvojenom
proračunu za 2016. godinu, a bez obzira na
njegovu visinu vjerujem da će biti realiziran u
visokom postotku i da će biti realizirane sve
planirane aktivnosti.
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje
srpanj – prosinac 2015. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2015.
godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/16-01/11
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Savjet mladih Općine Suhopolje
KLASA: 021-05/16-03/1
URBROJ: 2189/05-09/49-16-1
Suhopolje, 04. ožujak 2016.

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH
OPĆINE SUHOPOLJE
01. siječanj 2015. godine – 31. prosinac 2015.
godine
Savjet mladih Općine Suhopolje (u daljnjem
tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Općine Suhopolje koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na području
Općine Suhopolje.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj
10. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014.
godine, donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta
mladih Općine Suhopolje, temeljem koje je
Komisija za izbor i imenovanje utvrdila
prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva
za predlaganje kandidata za članove Savjeta
mladih Općine Suhopolje. Prethodno navedeni
prijedlog Odluke dostavljen je na razmatranje
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Općinskom vijeću Općine Suhopolje koji je isti
prijedlog usvojio na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 31. srpnja 2014. godine. Slijedom iste
Odluke 06. kolovoza 2014. godine objavljen je
Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje
kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Suhopolje. Nakon
prikupljenih prijedloga Komisija za izbor i
imenovanje održala je 05. rujna 2014. godine
sjednicu, obavila kontrolu formalnih uvjete te
donijela zaključak da su sve kandidature za
članove i zamjenike članova pravovaljane, da
svi kandidati imaju prebivalište na području
Općine Suhopolje i da svi kandidati imaju od
navršenih petnaest (15) do navršenih (30)
godina života. Dakle, Komisija je donijela
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata za Savjet mladih Općine Suhopolje te
je utvrdila popis važećih kandidatura za članove
i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Suhopolje, odnosno Listu kandidata za izbor u
Savjet mladih Općine Suhopolje.
Slijedom prethodno navedenog Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 12. sjednici
održanoj dana 23. rujna 2014. godine donijelo je
Zaključak o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Suhopolje. Tada su u
Savjet mladih Općine Suhopolje, na vrijeme od
tri (3) godine, izabrani:
1. Mateja Gracek - za članicu
Matija Nemet - za zamjenika članice
2. Goran Doležal - za člana
Štefan Razum - za zamjenika člana
3. Siniša Horvat - za člana
Slaven Kožar - za zamjenika člana
4. Ivana Topić - za članicu
Marina Jurković - za zamjenicu članice
5. Marina Tolo - za članicu
Nataša Đurđević - za zamjenicu članice
6. Filip Ognjanović - za člana
Dinko Zubić - za zamjenika člana
7. Goran Obrovac - za člana
Mario Obrovac - za zamjenika člana
Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o
savjetima mladih (NN 41/14), odnosno
sukladno članku 16. stavku 6. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 4/14), u zakonski
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određenom roku, do 31. ožujka, podnosi se
predstavničkom
tijelu
jedinice
lokalne
samouprave, odnosno Općinskom vijeću
Općine Suhopolje slijedeće godišnje izvješće o
radu Savjeta mladih Općine Suhopolje.
Savjet mladih Općine Suhopolje konstituiran
je sukladno članku 8. stavak 3. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
("Službeni glasnik" broj 4/14), na poziv
predsjednice
Općinskog
vijeća
Općine
Suhopolje, Zorice Hegedušić dana 23. listopada
2014. godine. Tada je slijedom utvrđenog
dnevnog reda, jednoglasno, za predsjednika
Savjeta mladih Općine Suhopolje izabran Goran
Doležal, dok je za zamjenicu predsjednika
izabrana Marina Tolo.
Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 4/14) Savjet mladih održava
redovite sjednice najmanje jednom svaka tri (3)
mjeseca, a po potrebi i češće.
Sukladno članku 19. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 4/14) Savjet mladih Općine
Suhopolje svaka tri (3) mjeseca održava
zajedničke
sastanke
sa
predsjednicom
Općinskog vijeća Općine Suhopolje.
Sukladno članku 25. Zakona o savjetima
mladih (NN 41/14) Savjet mladih Općine
Suhopolje svaka tri (3) mjeseca održava
zajedničke sastanke sa načelnikom Općine
Suhopolje.
Sjednicama
Savjeta
mladih
Općine
Suhopolje prisustvovala je većina članova, no i
određeni zamjenici članova, i to kako slijedi:
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Napomena: Sukladno članku 13. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 4/14) sjednicama su
dužni nazočiti članovi, a ukoliko je član Savjeta
mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta
mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta
mladih.
Aktivnosti Savjeta mladih Općine Suhopolje
u 2015. godini
Od dana kada je konstituiran Savjet mladih
Općine Suhopolje, kao i prethodne 2015.
godine, na svojim je sjednicama raspravljao o
pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o
pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća
Općine Suhopolje koji su od interesa za mlade.
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Pri svome djelovanju kontinuirano se svojim
radom i djelovanjem zalagao za podizanje
kvalitete života mladih na podrućju Općine
Suhopolje. Nakon uspješno odrađene 2014.
godine, i u 2015. godini Savjet mladih Općine
Suhopolje bio je vrlo aktivan što dokazuje i ovo
izvješće o radu.
Dana 19. siječnja 2015. godine u suradnji sa
Školskom knjigom Zagreb održali smo naše
prvo predavanje u 2015. godini, a naziv
predavanja je bio “Nauči pametno učiti”.
Predavanje je održala prof. Dinka Juričić, inače
urednica u Školskoj knjizi Zagreb. Na ovom
izrazito kvalitetnom predavanju sudjelovali su i
svi učenici 7. i 8. razreda Osnovne škole
Suhopolje gdje su mogli, kao i svi ostali, čuti
vrlo korisne stvari o načinu učenja.
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Već 23. siječnja 2015. godine nastavili smo sa
svojim aktivnostima. Tako smo u suradnji sa PU
Virovitičko – podravske županije, održali drugo
po redu predavanje, a tema je bila “Trgovanje
ljudima”. Na ovome predavanju odaazvao se
zavidan broj mladih jer globalizacijom i ovaj
fenomen postaje naša svakidašnjost te smo ovim
predavanjem zajedno sa djelatnicima PU VPŽ
upozorili mlade kako bi znali zaštiti sebe ali
ostale članove našega društva.
Pošto se već tradicionalno održavaju
“Suhopoljske maškare”, odlučili smo zajedno sa
Općinom Suhoplje i Kulturno – umjetničkom
udrugom “Suhopolje” sudjelovati u organizaciji
ove lijepe tradicije. Sama manifestacija
“Suhopoljske maškare” održala se 15. veljače
2015. gdje smo organizirano sudjelovali
maskirani u maske kauboja. Prije same
manifestacije zajedno sa KUUS-om odradili
smo potrebne radnje kako bi ta manifestacija
zaživjela, pa smo tako ispred zgrade Općine
Suhopolje podigli velike lutke od slame,
prigodno ukrasili centar Suhopolja te uredili
prostorije Hrvatskog doma u Suhopolju.
Nakon veljače i u ožujku smo bili aktivni.
Tako smo se na “Svijetski dan Down sindroma”
odazvali akciji “Dan šarenih čarapa” te se
fotografijom svih članova i zamjenika članova
priključili ovoj inicijativi.
Dana 27. ožujka 2015. a povodom Uskršnjih
blagdana, prigodnom instalacijom smo
ulijepšali centar Suhopolja. Instalacija se
sastojala od simbola Uskrsa, Uskrsnih zečeva,
koje smo izradili od rolo – bala a u suradnji sa
članovima Kulturno – umjetničke udruge
Suhopolje. Uskršnji zečevi bili su pun pogodak
te su rezultirali divljenjem svim žitelja Općine
Suhopolje ali ostalih putnika prolaznika kroz
centar Suhopolja.
U 2015. godini aktivno smo dogovarali i
organizirali aktivnosti humanitarnog karaktera.
Tako smo se 09. svibnja 2015. godine, zajedno
sa mladeži HDZ – a Općine Suhopolje, odazvali
akciji dobrovoljnog darivanja krvi na poziv
Gradskog društva crvenog križa Virovitica u
njihovim prostorijama. Akciji se osim članova i
njihovih zamjenika odazvao veliki broj mladih,

tako da smo sudjelovali
dobrovoljnih darivatelja.

sa

preko

30

Dana 19. svibnja 2015. godine potpisali smo i
prvi sporazom o prijateljstvu sa jednim
Savjetom mladih. Sporazom o prijateljstvu je
potpisan između Savjeta mladih Općine
Suhopolje i Savjeta mladih Grada Virovitice a
potpisnici sporazUma su predsjednici ova dva
savjetodavna tijela, Goran Doležal i Borna
Đurđević. Ovim sporazumom dogovorena je
buduća prijateljaska suradnja, kao i uzajamna
pomoć i potpora u budućem radu oba Savjeta.
Nastavno na prethodno potpisani sporazum,
Savjet mladih Grada Virovitice pozvao nas je na
predavanje u njihovoj organizaciji na temu
“Legalne droge”. Predavanje se održalo 21.
svibnja 2015. godine u Gradskoj knjižnici i
čitaonici. Pozivu prijateljskog Savjeta smo se
odazvali te smo svojom nazočnošću poduprli
rad Savjeta mladih Grada Virovitice.
Povodom dana Općine Suhopolje, odnosno
blagdana Velike Gospe, održali smo najveću
akciju darivanja krvi. Svi smo bili svjedoci
velike nestašice svih krvnih grupa te smo 13.
kolovoza 2015. godine na poziv, ali i vapaj
GDCK Virovitica, uz sve članove i zamjenike
članova SMOS – a, mladeži HDZ – a Općine
Suhopolje, po prvi puta angažirali i sve udruge
sa područja Općine Suhopolje da se zajedno
odazovemo akciji darivanja krvi. Naravno i ova
akcija je bila vrlo uspješna te je broj
dobrovoljnih darivatelja koji se odazvao ovoj
akciji bio vrlo velik te se popeo na preko 50
osoba.
Istoga dana, 13. kolovoza 2015. godine,
nakon uspješno odrađene akcije dobrovoljnog
darivanja krvi, u suradnji sa VTA agencijom u
večernjim satima smo održali predavanje na
temu “Budućnost mladih u ruralnim krajevima”.
Predavanje je bilo vrlo puočno te se ovome
predavanju također odazvao zavidan broj
mladih.
Dana 25. kolovoza 2015 godine, a ususret
državnog natjecanja orača koje se održavalo na
području Općine Suhopolje u naselju Borova 05.
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rujna 2015. godine, započeli smo sa
postavljanjem prigodne instalacije u centru
Suhopolja kako bi dali svoj obol ovom vrlo
važnom događaju.
Ususret Božićnim blagdanima, odnosno
Adventskom razdoblju, u suradnji sa KUU
“Suhopolje”, 26. studenog 2015. godine
pristupili smo postavljanju Adventskog vijenca,
također u centru Suhopolje. Ovom instalacijom
ulijepšali smo centar Suhopolja te na taj način
potakli buđenje Božičnog duha u svim žiteljima
Općine Suhopolje ali i svim prolaznicima kroz
centar Suhopolja.
Dana 24. prosinca 2015. godine Savjet
mladih Općine Suhopolje, povodom mjeseca
darivanja i najveselijih obiteljskih blagdana već
tradicionalno je pokazao je humanost i
razveselio 15 obitelji sa područja Općine
Suhopolje kojima je pomoć bila najpotrebnija.
Tako smo u suradnji sa Općinom Suhopolje
podijelili prigodne pakete kako bi uljepšali
blagdane obiteljima slabijeg imovnog statusa, a
sve u cilju da i takve obitelji dožive
dostojanstven Božić, kao i svaka druga obitelj te
da uz primjeren blagdanski stol barem na
nekoliko dana zaborave probleme koji ih more.
Sve navedene aktivnosti koje je Savjet
mladih Općine Suhopolje proveo u razdoblju od
01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015.
godine, odradio je uz veliku podršku i pomoć
predsjednice i članova Općinskog vijeća Općine
Suhopolje, načelnika Općine Suhopolje, svih
djelatnika Općine Suhopolje, udruga sa
područja Općine Suhopolje te svih mladih
osoba.
Ovom
prigodom
zahvaljujemo
se
predsjednici
Općinskog
vijeća
Općine
Suhopolje, vijećnicima, načelniku Općine
Suhopolje, djelatnicima Jedinstvenog upravnog
odjela, kao i predsjednicima Mjesnih odbora i
udruga koji su nam pomogli u realizaciji svega
naprijed navedenoga.
Predsjednik
Goran Doležal, mag.ing.agr., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2 / 1 3 ) ,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja
2015. godine do 31. prosinac 2015. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja
2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 021-05/16-03/1
URBROJ: 2189/05-03/15-16-4
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
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 26.
sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za
reviziju, Područnog ureda Virovitica, o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na
području Virovitičko – podravske županije,
za područje Općine Suhopolje

Strana 16

Broj 2

»SLUŽBENI GLASNIK«
Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za
reviziju, Područnog ureda Virovitica, o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području
Virovitičko – podravske županije, za područje
Općine Suhopolje (KLASA: 041-01/15-10/21;
URBROJ: 613-12-16-60).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.
KLASA: 041-02/15-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-16-11
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 2.
Tvrtka „ Flora Vtc“ d.o.o. do sada je obavlja
poslove prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Suhopolje.
Članak 3.
S obzirom da je Grad Virovitica 100%-tni je
vlasnik komunalne tvrtke „Flora Vtc“ d.o.o.
koja obavlja poslove prikupljanja miješanog
komunalnog
otpada
i
biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine
Suhopolje odobrava se komunalnoj tvrtki „Flora
Vtc“ d.o.o. obavljanje poslova prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada
na području Općine
Suhopolje.
Članak 4.
Prava i obveze vezano za prikupljanje
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada između komunalne tvrtke
„Flora Vtc“ d.o.o. i Općine Suhopolje regulirati
će se ugovorima.
Članak 5.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. godine, donijelo je

O D LU K U
o povjeravanju obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 351-01/16-01/2
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujka 2016. godine
.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 1.
Trgovačko društvo „Flora Vtc“ d.o.o. iz
Virovitice, Vukovarska cesta 5, obavlja poslove
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradljivog komunalnog otpada.

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu
(NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta
Općine Suhopolje ("Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. godine donosi
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ODLUKU
o izmjenama Odluke
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje
I.
U Odluci o davanju suglasnosti trgovačkom
društvu Plin Vtc d.o.o. za
zaduživanje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje, broj
3/13, 2/14 i 7/14), točka I. mijenja se i ona sada
glasi:
„Trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o. daje se
suglasnost za zaduživanje, razmjerno udjelu u
vlasništvu, u iznosu od 786.100,00 kuna za
kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
iz Programa infrastruktura za izvođenje
građevinskih radova na plinskoj mreži u
naseljima Rezovac i Rezovačke Krčevine
555.795,00 kuna, građevinskih radova na
plinskoj mreži u naseljima općine Lukač
2.450.966,00 kuna, kupnju poslovnih prostora u
gradu Virovitici 3.170.893,67 kuna, izgradnju
poslovne zgrade u gradu Virovitici 4.340.283,93
kuna, nabavu uredskog namještaja i izrada
promotivnog materijala 346.441,40 kuna i
izgradnju plinske mreže u ulicama Sv.Križ u
Milanovcu i Šumskoj ulici 365.620,00 kuna, a
prema slijedećim uvjetima:
1. Iznos ukupnog kredita:
11.230.000,00
kuna,
2. Kamatna stopa: 4% godišnja, promjenjiva,
proporcionalna metoda
obračuna
3. Naknada:
0,8% jednokratno na
odobreni iznos kredita i
0,25 % na neiskorišteni
iznos kredita za rezervaciju
sredstava,
4. Rok korištenja: do 31.3.2016. godine,
5. Način korištenja: sukcesivno,
6. Rok otplate:
15 godina u koje je
uključeno razdoblje počeka,
7. Poček:
3 godina
8. Dinamika
40 uzastopnih tromjesečnih
vraćanja:
rata, a prva rata dospijeva
31.3.2019. godine
9. Osiguranje
5 bjanko vlastitih trasiranih i
plaćanja:
akceptiranih mjenica s naznakom"bez protesta",

1 zadužnica na iznos
odobrenog kredita uvećanog
za kamate, naknade i
troškove.
Jamstvo Grada u iznosu od
8.085.600,00 kuna uvećano
za pripadajuću kamatu,
naknade i troškove i
jamstva Općine Špišić
Bukovica, Općine Lukač i
Općine Suhopolje
pojedinačno na iznos od
786.100,00 kuna uvećano za
pripadajuću kamatu,
naknade i troškove.”
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 310-01/16-01/12
URBROJ: 2189/05-03/15-16-6
Suhopolje, 10. ožujka 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu
(NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta
Općine Suhopolje ("Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke
o davanju jamstva za zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.
I.
U Odluci o davanju jamstva za zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.(„Službeni
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glasnik“ Općine Suhopolje broj 3/13, 2/14 i
7/14) točka I. mijenja se i ona sada glasi:
„U korist Hrvatske banke za obnovu i
razvitak daje se jamstvo za
zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o., razmjerno
udjelu u vlasništvu, u iznosu od 786.100,00
kuna uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i
troškove za kredit iz Programa infrastruktura i to
za izvođenje građevinskih radova na plinskoj
mreži u naseljima Rezovac i Rezovačke
Krčevine, građevinskih radova na plinskoj
mreži u naseljima u općini Lukač, kupnju
poslovnih prostora u gradu Virovitici, izgradnju
poslovne zgrade u gradu Virovitici, nabavu
uredskog namještaja i izradu promotivnog
materijala te izgradnju plinske mreže u ulicama
Sv.Križ u Milanovcu i Šumskoj ulici .“

Zakona o koncesijama (NN 143/12), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. godine donijelo je
O D LU K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima
Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima
("Službeni glasnik" Općine Suhopolje broj 2/14)
u članku 2. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

II.
U točki II., stavak 1. redni broj 4. mijenja se i
on sada glasi:
"Rok korištenja: do 31.3.2016. godine".

"Održavanje groblja: održavanje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika te ukop pokojnika.".
Članak 2.

III.
U članku 19. stavku 1. alineja 2. briše se.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 310-01/16-01/12
URBROJ: 2189/05-03/15-16-7
Suhopolje, 10. ožujka 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 363-02/16-01/1
URBROJ: 2189/05-03/15-16-3
Suhopolje, 10. ožujka 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 5. i 10.

Na temelju članka 30. stavak 1. al. 3. Statuta
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 26. sjednici održanoj dana 10. ožujka
2016. godine donijelo je
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ODLUKU
o sporazumnom raskidu Ugovora o
korištenju nekretnine

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

Članak 1.
U skladu sa odgovarajućim zakonskim i
ugovornim odredbama Općina Suhopolje, kao
vlasnik i Kinološki klub "Suhopolje" kao
korisnik, sporazumno raskidaju Ugovor o
korištenju nekretnine označene kao k.č. 1691/2,
površine 29134 m2, upisane u zk.ul. 2097, k.o.
Suhopolje
(KLASA:
230-01/14-10/2;
URBROJ: 2189/05-02/14-14-4, od 01. rujna
2014. godine) temeljem Odluke o davanju
nekretnine
na
dugogodišnje
korištenje
(KLASA: 230-02/14-10/2; URBROJ: 2189/0509/24-14-3, od 11. travnja 2014. godine).
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke sklopit će se
Sporazumni raskid Ugovora o korištenju
nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Ovlašćuje se načelnik Općine Suhopolje da u
ime Općine Suhopolje sklopi i potpiše
Sporazumni raskid Ugovora o korištenju
nekretnine iz stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o davanju nekretnine na
dugogodišnje korištenje ("Službeni glasnik"
broj 3/14).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana
objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
KLASA: 230-01/15-01/50
URBROJ: 2189/05-09/15-16-4
Suhopolje, 10. ožujak 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području kulture za 2016. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području kulture za 2016. godinu, i to kako
slijedi:
1. KULTURNO – UMJETNIČKOJ UDRUZI
„SUHOPOLJE“, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 76238992490 za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Program
Kulturno – umjetničke udruge „Suhopolje“
za 2016. godinu (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 30.000,00
kuna
2. LIKOVNOM
KLUBU
„PALETA“
SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 15, 33410
Suhopolje, OIB: 83620748148 za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Likovna
radionica s mladima i likovna kolonija
(KLASA: 230-01/16-01/1; URBROJ: 36116-) odobrava se 2.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove

Strana 20

Broj 2

»SLUŽBENI GLASNIK«

Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.
Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o financiranju
programa ili projekta javnih potreba u kulturi
najkasnije 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/16-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-16-14
Suhopolje, 23. veljače 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

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

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području sporta za 2016. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području sporta za 2016. godinu, i to kako
slijedi:
1. NOGOMETNI KLUB „SUHOPOLJE“
SUHOPOLJE Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 15579175989, za provedbu
projekta/programa pod nazivom: Nogometni
klub Suhopolje (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 70.000,00
kuna
2. NOGOMETNI
KLUB
„TEHNIČAR“,
Alojzija Stepinca 6, 33412 Cabuna, OIB:
77885618951,
za
provedbu
projekta/programa: Program Nogometnog
kluba „Tehničar“ za 2016. godina (KLASA:
230-01/16-01/1;
URBROJ:
361-16-)
odobrava se 27.000,00 kuna
3. HRVATSKI
NOGOMETNI
KLUB
„OREŠAC“ OREŠAC, Orešac 101, Orešac,
OIB:
80064618844,
za
provedbu
projekta/programa:
Redovno
sporsko
natjecanje
(KLASA:
230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 27.000,00
kuna
4. NOGOMETNI
KLUB
„BOROVA“
BOROVA, Trg kralja Tomislava 9, Borova,
OIB: , za provedbu projekta/programa:
Program Nogometnog kluba „Borova“ za
2016. godinu (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 27.000,00
kuna
5. NOGOMETNI KLUB „PLAVI“ JUGOVO
POLJE, Trg sv. Petra i Pavla 19, Jugovo
Polje, OIB: 32225914423 za provedbu
projekta/programa: Financiranje javnih
potreba u sportu (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 20.000,00
kuna
6. STRELJAČKI
KLUB
„MLADOST“
SUHOPOLJE, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 71256311042 za provedbu
projekta/programa: Ostvarivanje ciljeva u
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2016. godini (KLASA: 230-01/16-01/1;
URBROJ: 361-16-) odobrava se 5.000,00
kuna
7. SPORTSKO
RIBOLOVNI
KLUB
„BREŽNICA“, Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje, OIB: 85478617382 za provedbu
projekta/programa: Program sportsko –
ribolovnog kluba „Brežnica“ za 2016. godinu
(KLASA: 230-01/16-01/1; URBROJ: 36116-) odobrava se 2.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit
će se s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1005 na
aktivnosti A 100001
- razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/16-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-16-19
Suhopolje, 23. veljače 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove
Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.

Na temelju članka 29. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj) načelnik Općine
Suhopolje donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih
potreba Općine Suhopolje
u području ostalih društvenih djelatnosti za
2016. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje javnih potreba Općine Suhopolje
području ostalih društvenih djelatnosti za 2016.
godinu, i to kako slijedi:

Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o financiranju
programa ili projekta javnih potreba u sportu
najkasnije 30 dana od dana donošenja ove
Odluke.

1. LOVAČKA UDURGA „SUHOPOLJE“, Trg
sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, OIB:
27410712270
za
provedbu
projekta/programa pod nazivom: Program
Lovačke udruge „Suhopolje“ za 2016.
godinu (KLASA: 230-01/16-01/3; URBROJ:
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361-16-) odobrava se 15.000,00 kuna
2. KINOLOŠKI KLUB „SUHOPOLJE“, Trg
sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, OIB:
11850411902
za
provedbu
projekta/programa pod nazivom: Program
Kinološkog kluba „Suhopolje“ za 2016.
godinu (KLASA: 230-01/16-01/3; URBROJ:
361-16-) odobrava se 3.000,00 kuna
3. UDRUGA
MATICE
HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA OPĆINE SUHOPOLJE,
Trg sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje, OIB:
94069693713
za
provedbu
projekta/programa pod nazivom: Briga i
pomoć umirovljenicima; socijalna politika i
pomoć (KLASA: 230-01/16-01/3; URBROJ:
361-16-) odobrava se 3.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se
koristiti
isključivo
za
provedbu
projekta/programa sukladno uvjetima javnog
natječaja i prema obrascu opisa programa ili
projekta te obrascu proračuna.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
s proračunske pozicije:
- razdjel 001, glava 00101, program 1008 na
aktivnosti A 100001.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će
se na žiro-račun korisnika kvartalno, u pravilu, u
visini 25% odobrenih sredstava iz članka 1. ove
Odluke, odnosno razmjerno ostvarenim
prihodima Proračuna Općine Suuhopolje.
Udruga može, na temelju pisanog zahtjeva
Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno
Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove Općine Suhopolje zatražiti
anticipiranu isplatu sredstava za redovan rad. U
tom slučaju udruga je dužna obrazložiti zahtjev
te dostaviti izvod sa žiro-računa kako bi se
ustanovilo financijsko stanje udruge na dan
traženja anticipacije sredstava. O zahtjevu
odlučuje općinski načelnik.
Članak 4.
Sa udrugama iz članka 1. ove Odluke Općina
Suhopolje će potpisati ugovor o dodjeli

financijskih sredstava najkasnije 30 dana od
dana donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel odnosno Odsjek za
društvene djelatnosti i imovinsko – pravne
poslove Općine Suhopolje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 230-01/16-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-16-16
Suhopolje, 23. veljače 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o
zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13,
153/13 i 78/15) te članka 23. stavka 3. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš ("Narodne novine" broj 64/08) načelnik
Općine Suhopolje, dana 26. veljače 2016.
godine donosi
O D LU K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu na okoliš za III. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine
Suhopolje
I.
Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku
o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Suhopolje (KLASA: 350-02/15-01/1;
URBROJ: 2189/05-02/15-15-7, od 12. listopada
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2015. godine) prema kojoj je Općina Suhopolje
provela postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
U postupku Ocjene o potrebi strateške
procjene utvrđeno je da predmetne izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu
čega se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Osnovni razlozi za izradu i donošenje III
izmjena i dopuna Plana su sljedeći:
- usklađivanje prostornog plana sa Zakonom o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13.), te drugim propisima
- usklađivanje prostornog plana sa Prostornim
planom Virovitičko – podravske županije

- promjena predviđene lokacije za reciklažno
dvorište
- stvaranje uvjeta za izgradnju, rekonstrukciju i
opremanje komunalne infrastrukture u
građevinskim područjima naselja
- označavanje nerazvrstanih cesta
- dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava.
- proširenje i korekcija građevinskih područja
naselja
- ažuriranje i određivanje prostora za razvoj
unutar građevinskih područja naselja,
sukladno zakonskoj regulativi.
III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš, Općina Suhopolje zatražila je
mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim
propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
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IV.
Značajke III. Izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine Suhopolje prilikom
sagledavanja mogućih utjecaja na sastavnice
okoliša i eventualni štetni utjecaj su isti ili vrlo
slični kao i za postojeći prostorni plan i smatra
se da neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i
prirodu.
V.

Prilog I. Popis tijela i/ili osoba određenih
posebnim propisima od kojih je zatraženo
mišljenje
1.

2.
3.
4.

Općina Suhopolje je po ovoj Odluci dužna
informirati javnost sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) kojima se
uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite
okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku" Općine Suhopolje.

KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2189/05-02/14-16-72
Suhopolje, 26. veljače 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Marijan Brlek, v.r.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Požegi
Ministarstvo poljoprivrede
Zavod za prostorno uređenje Virovitičko –
podravske županije
Virovitičko – podravska županija, Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša
Hrvatske vode, VGO Osijek
Županijska uprava za ceste Virovitičko –
podravske županije
Virovitičko – podravska županija, Upravni
odjel
za
gospodarstvo,
razvoj
i
poljoprivredu
Općina Gradina
Općina Sopje
Grad Slatina
Općina Voćin
Općina Đulovac
Grad Virovitica
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za zaštitu prirode
INA d.d.
Mjesni odbor Trapinska
Mjesni odbor Pčelić
Mjesni odbor Pepelane
Mjesni odbor Borova
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Članak 6.
Ovaj Godišnji izvještaj Proračuna Dječjeg vrtića “Suhopolje“ Suhopolje za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine objavit će se u “Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 400-05/16-01/1
URBROJ: 2189/60-02/01-16-1
Suhopolje, 02. ožujka 2016. godine
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA “SUHOPOLJE“ SUHOPOLJE
Predsjednik:
Dražen Čimin, v.r.

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

