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Na temelju članka 71. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,
110/18.) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13., 2/18. i 2/20.) Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na 26. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU
PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
I. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini usvojen je na sjednici Općinskog
vijeća 14. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik“ broj 12/18.), a izmjene i dopune Programa
usvojene su na sjednicama 28. ožujka 2019. godine, („Službeni glasnik“ broj 3/19), 21. lipnja 2019.
godine („Službeni glasnik“ broj 4/19), 23. rujna 2019. godine („Službeni glasnik“ broj 6/19), 23.
prosinca 2019. godine („Službeni glasnik“ broj 9/19).
II. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA
Planirani rashodi za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini ostvareni su kako slijedi:
Red.
br.

NAZIV INVESTICIJE

1.

JAVNE POVRŠINE

2.

3.

4.

PLAN 2019. OSTVARENJE
13.000

11.689,34

INDEKS
3/2

VRSTA I SVRHA
RADOVA

IZVOR
FINANCIRANJA

89,92%

građenje i
opremanje –
Prihodi od
uređenje uređenog
šumskog
doprinosa
dijela građevinskog
područja

Opremanje i uređenje
dječjeg igrališta u Borovi

13.000,00

11.689,34

89,92%

JAVNA RASVJETA

90.000,00

42.401,25

47,11%

Modernizacija javne
rasvjete općine

80.000,00

42.401,25

53,00%

modernizacija
postojeće javne
rasvjete

Prihodi od šumskog
doprinosa, zakupa i
koncesije zemljišta

Modernizacija javne rasvjete
u Jugovom Polju

10.000,00

0,00

0,00%

modernizacija
postojeće javne
rasvjete

Prihodi od
komunalnog
doprinosa

VODOOPSKRBA I
ODVODNJA OTPADNIH
VODA

360.000,00

0,00

0,00%

Izgradnja kanalizacije

360.000,00

0,00

0,00%

GROBLJA I
MRTVAČNICE

48.000,00

27.625,00

57,55%

Izgradnja staza kod
spomenika i platoa kod
mrtvačnice J. Polje

28.000,00

27.625,00

98,66%

Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima u
Trnavi (kapela)

20.000,00

0,00

0,00%

5. NERAZVRSTANE CESTE 3.888.475,59 1.957.089,76
Rekonstrukcija ceste ul.
Velika Pemija

1.827.475,59

317.482,78

građenje – uređenje
Prihodi od
uređenog dijela
nefinancijske
građevinskog
imovine i
područja
komunalne naknade
građenje i nadzor–
uređenje uređenog Prihodi od šumskog
dijela građevinskog
doprinosa
područja
Prihodi od
rekonstrukcija
nefinancijske
postojeće građevine
imovine

50,33%
17,37%

rekonstrukcija
postojeće ceste

Pomoći od drugih
proračuna i EU
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Modernizacija cesta,
nogostupa i staza na
grobljima

2.061.000,00 1.639.606,98

79,55%

UKUPNO

4.399.475,59 2.038.805,35

46,34%

Višak prihoda,
pomoći od
građenje i nadzor – drugih proračuna,
uređenje uređenog prihodi od zakupa
dijela građevinskog
i koncesije
područja
zemljišta,prihodi od
poreza i prihodi od
financijske imovine

Od planiranih 4.399.475,59 kuna u Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
utrošeno je ukupno 2.038.805,35 kuna ili 46,34% u odnosu na planirana sredstva.
III. OSTVARENJE PLANIRANIH
PRIHODA
Potrebna novčana sredstva osigurala su se iz slijedećih izvora:
Redni
broj

IZVORI FINANCIRANJA

1.

1
Prihod od komunalnog doprinosa

2.

Prihod od šumskog doprinosa

3.

PLAN

4
-10.000,00

101.000,00

81.715,59

-19.284,41

80,91%

Prihodi od nefinancijske imovine

350.823,76

0,00

-350.823,76

0,00%

4.

Prihod od zakupa i koncexsije zemljišta

787.000,00

768.846,57

-18.153,43

97,69%

5.

Prihod od komunalne naknade

29.176,24

0,00

-29.176,24

0,00%

6.

Pomoći od drugih proračuna i EU

317.482,78 -1.659.992,81

16,05%

7.

Prihodi od poreza

714.500,00

678.054,75

-36.445,25

94,90%

8.

Prihodi od financijske imovine

229.500,00

0,00

-229.500,00

0,00%

9.

Višak prihoda

200.000,00

192.705,66

-7.294.34

96,35%

2.038.805,35 -2.360.670,24

46,34%

1.977.475,59

4.399.475,59

3

INDEKS
3/2

0,00

UKUPNO

2
10.000,00

RAZLIKA
(3-2)

OSTVARENJE

5

0,00%

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su za 53,66% manje od planiranih, pri čemu je prihod od šumskog doprinosa (80,91%, prihod od zakupa i koncesije zemljišta
(97,69%), pomoći od drugih proračuna i EU (16,05%), prihodi od poreza (94,90%), višak prihoda
(96,35%).
Budući su prihodi koji su bili namijenjeni za Program građenja komunalne infrastrukture u 2019.
godini ostvareni za 53,66% manje od planiranih, u prethodno navedenom programu nije se realiziralo
2.360.670,24 kuna.
KLASA: 361-01/20-01/9
URBROJ: 2189/05-09/48-20-3
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUHOPOLJE

Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.
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Na temelju članka 74. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.,
110/18.) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13., 2/18. i 2/20.) Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na 26. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2020. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
I. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini usvojen je na sjednici Općinskog
vijeća 14. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik“ broj 12/18.), a izmjene i dopune Programa
usvojene su na sjednicama 21. lipnja 2019. godine, („Službeni glasnik“ broj 4/19.), te 23. prosinca
2019. godine („Službeni glasnik“ broj 9/19.).
II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA
Planirani rashodi za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
ostvareni su kako slijedi:
Red.
br.

OPIS RADA

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA
Košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada
s javnih zelenih površina, obnova drveća i drugi
poslovi potrebni za održavanje zelenih površina

a) Košnja javnih površina trimerom i kosilicom
Suhopolje i Mjesni odbori
strojna košnja trave kosilicama i trimerima te odvoz
sakupljenog biološkog otpada
1.1.
b) Uklanjanje oštećenih stabala
uklanjanje dotrajalih i oštećenih stabala s odvozom
drvne mase
c) Gorivo
Potrošni materijal i servis
1.2. Zamjena potrošnog materijala (strune, ulje…) i
servis opreme
1.3.

2.

Usluga održavanja opreme za košnju
Redovno održavanje mehanizacije
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Skup mjera i radnji za osiguranje sigurnog prometa
na cestama, poboljšanje prometnih, tehničkih i
sigurnosnih značajki, očuvanje urednog izgleda

Redovno održavanje cesta
Podrazumijeva čišćenje i popravljanje oštećenja
2.1.
cesta, presvlačenje asfaltom većih površina, dovoz
i ugradnja kamenog materijala
2.2.

Održavanje otresišta
Sanacija otresišta, nasipavanje kamena

Održavanje poljskih puteva
2.3.
Sanacija poljskih puteva, nasipavanje kamena

PLAN 2019.

OSTVARENJE

INDEX

IZVOR
FINANCIRANJA

119.110,00

109.864,03

92,24%

54.110,00

56.175,37

103,82%

Prihodi od poreza

55.000,00

44.929,41

81,69%

Prihodi od kom. nakn. i
poreza na dohodak

10.000,00

8.759,25

87,59%

Prihodi od kom.
naknade i poreza na
dohodak

615.000,00

633.784,23

103,05%

420.000,00

418.451,50

99,63%

Prihodi od poreza,
zakupa i koncesije
zemljišta

50.000,00

52.432,41

104,86%

Prihodi od zakupa i
koncesije zemljišta

112,35%

Prihodi od šumskog
doprinosa, prihodi od
zakupa i koncesije
zemljišta

145.000,00

162.900,32
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3.

ZIMSKA SLUŽBA
Dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina strojem
u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te
posipanje prometnica solju u slučaju potrebe

150.000,00

71.681,25

47,79%

4.

ODRŽAVANJE GROBLJA
Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
i ukopa pokojnika te uređivanje puteva, zelenih i
drugih površina unutar groblja

418.000,00

404.716,63

96,82%

408.000,00

404.716,63

Prihodi od prodaje
grobnih mjesta, prihodi
99,20% od naknade i taksa za
groblje, prihodi od
poreza

10.000,00

0,00

0,00%

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Radovi montera, električara, autodizalice,
servisiranje javne rasvjete

710.323,76

720.284,68

101,40%

Redovita zamjena rasvjetnih tijela
Zamjena postojećih te postava novih rasvjetnih
5.1.
tijela; prilikom zamjene rasvjetnih tijela provjerava
se ispravnost i ostale opreme

150.000,00

150.445,00

100,30%

Prihodi od zakupa i
koncesije zemljišta

Električna energija i potrošnja javne rasvjete
5.2. Potrošnja električne energije za osvjetljivanje
javnih površina I javnih cesta koje prolaze

560.323,76

569.839,68

101,70%

Prihodi od poreza i
komunalne naknade

Redovito održavanje groblja i staza na groblju
Košnja trave i korova na grobljima i površini oko
groblja, zimsko čišćenje snijega na stazama na
4.1.
groblju i oko mrtvačnice, čišćenje smeća sa svih
staza i puteva na groblju, uređivanje ukrasnog
grmlja
Izrada katastra groblja
Geodetska izmjera grobalja i izrada položajnog
4.2.
plana grobnih mjesta

5.

Prihodi od komunalne
naknade

Prihodi od poreza

6.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
Mjere sprečavanja pojave zaraznih bolesti te
suzbijanja njihovih širenja biocidnim pripravcima

200.000,00

190.596,43

95,30%

Prihodi od zakupa i
koncesije zemljišta

7.

ZBRINJAVANJE NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA
Obuhvaća rad higijeničarske službe

85.000,00

75.100,00

88,35%

Višak prihoda, prihodi
od zakupa i koncesije
zemljišta

2.297.433,76

2.206.027,25

96,02%

UKUPNO

Potrebna novčana sredstva osigurala su se iz slijedećih izvora:
Redni
broj
1

Izvori financiranja
2
Prihodi od zakupa i koncesije zemljišta
Prihodi od prodaje grobnih mjesta
Višak prihoda
Prihodi od poreza
Prihodi od naknade i taksa za groblje
Prihodi od komunalne naknade
Prihodi od šumskog doprinosa
UKUPNO

Plan

Ostvarenje

Razlika
(4-3)

Index
4/3

3
795.000,00
50.000,00
35.000,00
324.110,00

4
781.910,38
50.000,00
31.250,00
301.794,56

5
-13.089,62
0,00
-3.750,00
-22.315,44

6

270.000,00
723.323,76
100.000,00
2.297.433,76

270.000,00
653.171,99
117.900,32

0,00
-70.151,77
17.900,32

100,00%
90,30%
117,90%

2.206.027,25

-91.406,51

96,02%

98,35%
100,00%
89,29%
93,11%
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Od planiranih 2.297.433,76 kuna u Program
održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini utrošeno je ukupno 2.206.027,25 kuna ili
96,02% u odnosu na planirana sredstva.
Ukupni prihodi iz kojih se financiralo održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su
za svega 3,98% manje od planiranih, pri čemu
su ostvareni prihod od komunalne naknade
(90,30%), prihod od prodaje grobnih mjesta
(100,00%), prihod od naknada i takse za groblje
(100,00%), prihod od zakupa i koncesije zemljišta (98,35%), prihod od šumskog doprinosa
(117,90%), prihodi od poreza (93,11%) i višak
prihoda (89,29%).
Budući su prihodi koji su bili namijenjeni za
program održavanja komunalne infrastrukture u
2019. godini ostvareni za 3,98% manje od planiranih, u prethodno navedenom programu nije se
realiziralo svega 98.857,87 kuna.
KLASA: 361-08/20-03/1
URBROJ: 2189/05-09/48-20-3
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Načelnik
KLASA: 022-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-1
Suhopolje, 19. ožujak 2020.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE SUHOPOLJE
za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
UVOD
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj i regionalnoj samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
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125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i člankom 42.
Statuta Općine Suhopolje (“Služeni glasnik”
Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) 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 sljedeće izvješće.
PROSTORNO UREĐENJE – IZRADA
PROSTORNIH PLANOVA
U ovom izvještajnom razdoblju donesena je
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje, i to na
23. sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje,
održanoj dana 29. studenog 2019. godine. Osnovni razlozi za izradu i donošenje izmjena i
dopuna Plana su sljedeći:
promjena namjene unutar građevinskog područja odnosno utvrđivanje gospodarske zone
određivanje trase nerazvrstane ceste unutar
granica građevinskog područja naselja Suhopolje
uključujući infrastrukturne koridore.
PROGRAM JAVNIH RADOVA
U izvještajnom razdoblju u cilju smanjenja
nezaposlenosti nastavljen je Program javnih
radova za područje općine Suhopolje za 2019.
godinu temeljem kojeg je od 06. svibnja 2019.
godine do 05. studenog 2019. godine u Općini
Suhopolje zaposleno 18 djelatnika/ca na revitalizaciji javnih površina, kanala, uređenju prostora oko domova i javnih površina u mjesnim
odborima, sportskih objekata (igrališta) te objekata u vlasništvu Općine Suhopolje. Ukupno
je za plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima tijekom izvještajnog razdoblja bilo osig-
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urano 491.508,15 kuna putem Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, a realizirano 335.211,06 kuna.
Ovim programom pomoću javnih radova omogućeno je da se javne površine i objekti u naseljima na području Općine Suhopolje uređuju na
zadovoljstvo građana, a djelatnicima javnih radova osiguranje mjesečnih primanja.
IMOVINSKO – PRAVNI POSLOVI
Nadležnost načelnika vezana za stjecanje i
otuđenje pokretnina i nekretnina te raspolaganje ostalom imovinom u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave kao i njezinim prihodima
i rashodima, utvrđena je člankom 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i
98/19), člankom 42. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glsnik“ Općine Suhopolje broj 2/13
i 2/18) i Odlukom o raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/09), kojima je
utvrđeno da načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina te o raspolaganju ostalom imovinom Općine Suhopolje čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina. Iznos ostvarenih prihoda bez primitaka u 2018. godini bio
je 22.793.703,00 kuna, a 0,5% od tog iznosa je
113.968,52 kuna. Slijedom navedenog u 2019.
godini, načelnik može, te je u izvještajnom
razdoblju samostalno odlučivao o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 113.968,52 kuna.
Ako ukupna vrijednost pokretnina, nekretnina i
ostale imovine prelazi navedeni iznos, odluku o
stjecanju, otuđenju i raspolaganju pokretninama,
nekretninama i ostalom imovinom, sukladno
članku 42. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18),
donosi Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
prijedlog načelnika.
Za potrebe Općine Suhopolje, a u svrhu
određivanja ciljeva i smjernica za upravljanje i
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine,
u tijeku je izrada Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
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za razdoblje 2019. – 2025. godine. Strategijom se
želi osigurati transparentno, učinkovito i održivo
upravljanje i raspolaganje nekretninama koje
su u vlasništvu Općine Suhopolje i od velike su
važnosti za gospodarski i društveni razvoj. Cilj
Strategije je staviti imovinu u službu gospodarskog rasta općine te odrediti srednjoročne i
dugoročne smjernice upravljanja i raspolaganja
nekretninama u svrhu očuvanja i generiranja
koristi od iste te očuvanje interesa koje Općina
ima od postojećih nekretnina i kako bi se stvrili
preduvjeti za uspješno raspolaganje nekretnina
i onih koje će steći u budućnosti. S tim u vezi
pristupilo se i izradi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
za 2020. godinu. Paralelno, s tim u vezi, tijekom
izvještajnog razdoblja izrađena je Evidencija
imovine u vlasništvu Općine Suhopolje, koja je
i objavljena na web stranici Općine Suhopolje
www.suhopolje.hr.
U izvještajnom razdoblju proveden je jedan
(1) postupak javne nabave iz 2019. godine, i to
„Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Suhopolje“
temeljem kojeg je 19. studenog 2019. godine
zaključen ugovor sa odabranim ponuditeljem u
iznosu od 6.656.425,84 kn, bez PDV-a, odnosno
8.320.532,30 kn, sa PDV-om. Provedeni postupak javne nabave odnosio se na projekt financiran u sklopu mjere 07 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima,“ podmjere 7.4. „Ulaganje i pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“‘,
provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020. Osim postupaka javne nabave, provodili
su se i postupci jednostavne nabave za Općinu i
proračunske korisnike koji se odnose na nabave
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez
PDV-a za robe i usluge te za radove procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a.
Tako je u izvještajnom razdoblju provedeno
trinaest (13) postupka jednostavne nabave (dostavljanjem poziva na dostavu ponuda jednom
ili više gospodarskih subjekata), uvažavajući
odredbu Pravilnika o provedbi postupaka jed-
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nostavne nabave u Općini Suhopolje da će se
za nabavu roba, usluga i radova do 70.000,00
kn (bez PDV-a) u pravilu izdati narudžbenica.
Dakle, na osnovu provedenih postupaka jednostavne nabave sklopljeni su ugovori u vrijednosti 2.177.839,09 kuna, sa PDV-om, dok su dva
postupka jednostavne nabave poništena, dok je
izdano 147 narudžbenica, ukupnog iznosa od
893.408,94 kuna, bez PDV-a.

tavom na e-mail adresu: opcina-suhopolje@vt.tcom.hr ili poštom na adresu Općina Suhopolje,
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, o tome
izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine
Suhopolje koji po prijavi poduzima daljnje radnje.
U svrhu omogućavanja primarne selekcije na
način koji je propisan, pristupilo se nabavi posuda
za otpad i to je postupak koji je još uvijek u tijeku.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
GRAĐANA, UREĐENJE JAVNIH, ZELENIH I PROMETNIH POVRŠINA

PODUZETNIŠTVO

Aktivnosti oko zaštite okoliša i preventivne
zaštite zdravlja građana nastavljene su i tijekom
izvještajnog razdoblja. Tijekom izvještajnog
razdoblja, temeljem Programa provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
provedena je akcija protiv štetnih glodavaca.
Osim deratizacije, a u cilju sprječavanja pojava
zaraznih bolesti kojima su prijenosnici komarci,
višekratno su obavljene kontrole brojnosti odraslih oblika komaraca na više lokacija na području
Općine Suhopolje. Kontrolnim brojanjima nije
konstatiran kritičan broj komaraca potreban za
obavljanje dezinsekcije tako da nije ni bilo potrebe za intervencijom. Kontinuirano su obavljani radovi na hvatanju i zbrinjavanju pasa
lutalica, a kroz rad komunalnog redarstva sankcionirani su vlasnici ljubimaca čiji su se ljubimci
zatekli na javnim površinama bez nadzora.
Održavanje javnih površina obavljalo se svakodnevno kroz cijelo izvještajno razadoblje.
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
S obzirom na Odluku o načinu pružanja
usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Suhopolje koja se temelji na Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o
gospodarenju komunalnim otpadom stvorene
su pretpostavke za uvođenje sustava održivog
gospodarenja otpadom na čemu se kontinuirano
radi.
U funkciji je sustav za zaprimanje obavijesti
o nepropisno odbačenom otpadu putem službene
web stranice Općine Suhopolje: www.suhopolje.
hr gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o
nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dos-

Sa željom stvaranja povoljnog poduzetničkog
okružja za djelovanje poduzetnika, razvijanje
poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za
razvoj poduzetničkih aktivnosti na području
Općine Suhopolje, u ovom izvještajnom razdoblju u provedbi su bili ugovori sklopljeni temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu
potpora za razvoj poduzetništva na području
Općine Suhopolje u 2018. godini od 06. studenog 2018. godine.
U 2019. godini, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje od 24.
listopada 2019. godine sklopljeno je ukupno pet
(5) ugovora, ukupne vrijednosti 92.034,00 kuna.
U 2020. godini namjerava se nastaviti sa
provođenjem ovih aktivnosti, kao i aktivnosti
vezanih uz uspostavu i stavljanje u funkciju poduzetničkih zona na području Općine Suhopolje.
GOSPODARSTVO I KOMUNALNI
POSLOVI
U izvještajnom razdoblju, sukladno proračunskim mogućnostima na radovima komunalne infrastrukture, izvršeno je sljedeće:
- premještanje zvonika na lokaciju pored društvenog doma u naselju Velika Trapinska
- izmjena stolarije na društvenom doma u naselju
Velika Trapinska
- energetska obnova društvenog doma/područne
škole u naselju Levinovac
- izgradnja nadstrešnice u sklopu društvenog
doma/područne škole u naselju Levinovac
- sanacija ruševnih zgrada u središtu naselja
Cabuna
- postavljena ograda u sklopu PŠ Pepelane
- uređenje opločnika u sklopu perivoja dvorca
Janković u Suhopolju
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- izgradnja nogostupa u ulici Matije Gupca
- uređenje sportsko-rekreacijskog kompleksa
stadion „Park“ Suhopolje ličenjem, zamjenom ograde na tribini
- radovi na uređenju fitness centra u sklopu
sportsko-rekreacijskog kompleksa stadion
„Park“ Suhopolje
- rekonstruirani sanitarni čvorovi u sklopu OŠ
Suhopolje
- uređena mala sala (nekadašnje vatrogasno
spremište) u naselju Orešac
- postavljeni cijevni propusti pored nogometnog
igrališta u naselju Jugovo Polje
- izgradnja prometnice u naselju Gvozdanska
- modernizacija prometnice u Trnavi Cabunskoj
- modernizacija prometnice u ulici bana Josipa
Jelačića u Suhopolju
- modernizacija prometnice u ulici Alojzija
Stepinca u Suhopolju
- modernizacija prometnice u ulici kralja Zvonimira u Suhopolju
- rekonstrukcija mosta i prometnice u naselju
Borova
- energetska obnova Osnovne škole Suhopolje
- izgradnja nogostupa u naselju Borova
- izmjena stolarije u društvenom domu u Naudovcu
- u tijeku su radovi na izgradnji reciklažnog
dvorišta u Pčeliću
- ugrađeni cijevni propusti na mostu/kanalu u
ulici Bukova u naselju Borova
- postavljeno centralno grijanje u društvenom
domu u Borovi
- uređeno vatrogasno spremište za potrebe DVD
Borova
- izgrađen plato ispred kuće ispraćaja u sklopu
groblja u Jugovom Polju
- energetska obnova Dječjeg vrtića Suhopolje
- izgradnja nadstrešnice na mjesnom domu
Pčelić
- izgradnja nadstrešnice na mjesnom domu Pepelane
- izgradnja nadstrešnice na mjesnom domu Cabuna
- izgradnja nadstrešnice na mjesnom domu Jugovo Polje
- rekonstrukcija nogostupa u ulici Kapan u
naselju Suhopolje
- izmjena azbestnog krovišta na prostorijama nogometnog kluba Suhopolje
- elektrifikacija kuće ispraćaja u Žiroslavlju

Broj 3

- izgradnja info-kućice za potrebe TZ-a Općine
Suhopolje u Vukovarskoj ulici u Suhopolju
- izmjena stolarije na društvenom domu u naselju
Budanica
- rekonstrukcija križnog puta u Orešcu
- početak izgradnja jaslica/dječjeg vrtića u
Suhopolju
- početak izgradnje nogostupa prema fitness
centru u sklopu sportsko-rekreacijskog kompleksa stadion „Park“
pročišćavanje kanala u suradnji s Hrvatskim
Vodama u Orešcu i Suhopolju
uređenje spomenika i prostora oko spomenika
(Velika Trapinska, J. Polje, Suhopolje)
nastavljeni su radovi na hortikulturalnom
uređenju centra u Suhopolju i okolnih naselja
općine Suhopolje,
izvršeni su radovi na sanaciji makadamskih
cesta, poljskih putova i otresišta.
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Općinsko vijeće Općine Suhopolje, na svojoj
sjednici održanoj dana 23. Rujna 2019. Godine
donijelo je Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje, nakon
čega je Ministarstvo poljoprivrede dana 29. studenog 2019. godine izdalo suglasnost na isti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Suhopolje.
FONDOVI EUROPSKE UNIJE I SURADNJA SA RESORNIM MINISTARSTAVIMA
I POVEZANIM INSTITUCIJAMA
U izvještajnom razdoblju potpisani su ugovori o sufinanciranju i započela je realizacija,
odnosno/ili u provedbi su sljedeći projekti:
“Zaželi u Suhopolju” u vrijednosti od
2.500.000,00 kuna, Poziv Europskog socijalnog fonda „Zaželi – Program zapošljavanja
žena“,
„Talenti su moj temeljni kapital“ u vrijednosti od
1.499.819,60 kuna, Poziv Europskog socijalnog fonda „Podrška socijalnom uključivanju i
zapošljavanju marginaliziranih skupina“,
„Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta“ u
vrijednosti od 2.542.586,10 kuna,
„Dječji vrtić Suhopolje – obnova fasade“, u

Broj 3

»SLUŽBENI GLASNIK«

vrijednosti od 400.000,00 kuna, Program
održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
vaučer Europske komisije „WiFi4EU“ u vrijednosti 15.000,00 eura,
„Dramsko scenska umjetnost u Općini
Suhopolje“ u vrijednosti od 23.000,00 kuna
na poziv Ministarstva kulture „Program
dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih
umjetnosti za 2019. godinu,
izgradnja novog Dječjeg vrtića Suhopolje u
Suhopolju u vrijednosti od 9.291.363,40
kuna, poziv Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj na podmjeri 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada financiran od
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost,
„Izgradnja društvenog doma u Cabuni“ u vrijednosti od 858.390,75 kuna Poziv Lokalne
akcijske grupe „VIP“ 2.1.1. „Razvoj opće
društvene infrastrukture u svrhu podizanja
kvalitete života stanovnika LAG-a“,
„Sportsko rekreacijski centar Suhopolje – rekonstrukcija centralnog grijanja“ u vrijednosti od 147.856,00 kuna, Poziv Lokalne
akcijske grupe „VIP“ 2.1.1. „Razvoj opće
društvene infrastrukture u svrhu podizanja
kvalitete života stanovnika LAG-a“,
Projekt primjene koncepta „Pametnih gradova i
općina“ – razvoj pametnih turističkih rješenja
i povezivanje sustava tehničke zaštite imovine korisnika u Općini Suhopolje, u vrijednosti 222.913,13 kuna
„Sanacija nerazvrstane ceste u ulici Kralja
Zvonimira u Suhopolju“, Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, u vrijednosti do 150.000,00
kuna, dok je ukupna vrijednost projekta
601.087,65 kuna.
Očekuju se rezultati za projektne prijedloge:
Prijavljene na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I. – IV. skupine i ostalim sukladno
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uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i
razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini,
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku, očekivani iznos sufinanciranja: 275.000,00 kuna
„Uređenje i asfaltiranje pješačke staze u Ulici
kralja Zvonimira u Suhopolju“, Program
održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,
ukupna vrijednost projekta: 319.787,00 kuna,
očekivani iznos sufinanciranja: 273.000,00
kuna
Partneri smo na provedbi revitalizacije Centar za
posjetitelje – Dvorac Janković (39.767.716,50
kuna) kojem je nositelj Virovitičko-podravska
županija te na provedbi projekta Sinergija
tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost
(504.586,48 kuna) kojem je nositelj Kulturna
udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva – KrEdA.
Osim svega prethodno navedenog, a vezano
uz projekte smatram neophodnim napomenuti
da smo kao i dosadašnjih godina parteri u projektu “Asistenti u nastavi”, a tijekom ovog izvještajnog razdoblja podržavali smo i pomogli u
projektu „Rekonstrukcija postaja križnog puta s
uređenjem ograda i nogostupa“, Program ulaganja u zajednicu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čiji je prijavitelj
bila Župa svete Terezije Avilske Suhopolje.
SOCIJALNA POLITIKA
Socijalnoj politici i pomoći socijalno najugroženijim stanovnicima Općine Suhopolje
nastavljamo posvećivati, sukladno financijskim
mogućnostima, dužnu pažnju.
Mladima se posvećuje posebna pažnja od njihovog rođenja pa do završetka studija. Tako smo
s jednokratnom naknadom za rođenje djeteta u
izvještajnom razdoblju, u pojedinačnom iznosu
od 2.000,00 kuna, pomogli roditeljima 28 novorođenčadi, sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola te pomažemo u školovanju studenta s
područja naše Općine. Također, nastavili smo s
dodjelom stipendija studentima s područja Općine Suhopolje. Kao i dosadašnjih godina, i u
ovom izvještajnom razdoblju nastavili smo redovno sufinanciranje rada Osnovne škole Suhopolje mjesečnom dotacijom sredstava.
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Također, nastavili smo pomagati korisnike
zajamčene minimalne naknade kao i socijalno
najugroženije stanovnike naše općine, tako je
u izvještajnom razdoblju odobreno ukupno 17
jednokratnih naknada, ukupne vrijednosti od
11.000,00 kuna.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
KULTURNA DOGAĐANJA I JAVNE
PRIREDBE
Vezano za kulturna događanja i javne priredbe, za napomenuti je da su tijekom navedenog perioda održane tradicionalne manifestacije
te je u periodu od 06. do 15. kolovoza održana
manifestacija „Dani općine Suhopolje“ u kojoj
je organizirano i održano više od 15 lokalnih i
regionalnih događanja, uključujući tradicionalni
natječaj u kuhanju paprikaša „Suhopoljski kotlić“, koncert Prljavog kazališta, koncert grupe
Fluentes, Revija pasa u suradnji s Kinološkim
društvom Suhopolje, Aleja slikovnica u suradnji
s udrugom Kreda, izložbe Udruge matice hrvatskih umirovljenika, Likovnog kluba „Paleta“ i
Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“, 11.
kup u sportskom ribolovu, Turnir u streljaštvu
u suradnji s Udrugom hrvatskih branitelja domovinskog rata Suhopolje, 12. smotra folklora
„Golubica bijela“ u organizaciji Kulturno –
umjetničke udruge „Suhopolje“, a organiziran je
i novi nogometni turnir – I. grofov kup u suradnji
s Nogometnim klubom Suhopolje. Osim navedenog održana je i IV. Suhopoljska kul. plaža, obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih
i autoritarnih režima u Mrtvom jarku, objavljen je foto natječaj „Volim svoje Suhopolje“ a
izložba i proglašenje najboljih fotografija održano je uz obilježavanje dana župe sv. Terezije
Avilske. Za mještane naselja Cabuna organizirani su i dani župe Cabuna, a obilježena je i tradicionalna Noć kazališta besplatnom predstavom
za sve mještane u Hrvatskom domu Suhopolje. I
protekle je godine općina Suhopolje bila jedina
općina u Hrvatskoj koja je sudjelovala u projektu
„72 sata bez kompromisa“, a u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom organizirali
smo i Festival u Suhopolju u vanjskom perivoju
dvorca Janković. U prosincu su održani tradicionalni Božićni koncerti Osnovne škole Suhopolje i Kulturno – umjetničke udruge „Suhopolje“
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u suradnji s Dječjim vrtićem Suhopolje, podijeljeni su prigodni božićni pokloni za najmlađe
sumještane te je održana predstava „Božićni kolačići“ za polaznike Dječjeg vrtića Suhopolje. U
suradnji s glazbenom udrugom Contesse održan
je i Božićni koncert u crkvi sv. Terezije Avilske,
a „ispod sata“ smo i ove godine proslavili Novu
godinu uz tradicionalni vatromet.
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Vezano uz financijsko poslovanje, za istaknuti je da su na 20. sjednici Općinskog vijeća
održanoj 26. srpnja 2019. godine usvojene III.
izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje,
zatim na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj
23. rujna 2019. godine su usvojene IV. izmjene
i dopune Proračuna Općine Suhopolje, te na 24.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. prosinca
2019. godine su usvojene V. izmjene i dopune
Proračuna Općine Suhopolje.
U zakonskom roku su Financijskoj agenciji
predani obrasci za izvještajno razdoblje I-VI
2019. godine te obrasci za izvještajno razdoblje
I-IX 2019. godine.
Vezano uz financijsko poslovanje, napominjem da Općina Suhopolje nema kreditnog zaduženja, te da su zaključno s 31. prosincem 2019.
godine podmirene sve obveze općine Suhopolje
koje su pristigle do navedenog datuma.
DONOŠENJE AKATA I JAVNOST RADA
Transparentnost i javnost rada načelnika izražena je objavom aktualnosti, stavova i mjšljenja
vezanih za nacrte akata te objavom postupaka
Općine kao jedince lokalne samouprave i njezinih tijela vezanih za ekonomičnije i racionalnije
te učinkovitije postupanje u svrhu kvalitetnije
zadovoljavanja potreba građana općine te gospodarskog i kulturnog razvoja.
Kao predlagač, odnosno kao izvršno tijelo
koje razmatra akte i uz mišljenje dostavlja
Općinskom vijeću, načelnik je u izvještajnom
razdoblju uputio ukupno sedamdesetipet (75)
akta koji su razmatrani i doneseni na ukupno pet
(5) sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje,
a koji su utjecali na pravilno, zakonito i uredno
funkcioniranje Općine Suhopolje te na ost-
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varivanje prva i obveza građana, a u svrhu omogućavanja što kvalitetnijeg načina života.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje, predstavničko je tijelo građana i tijela Općine
Suhopolje koje u okviru svog djelokruga donosi
akte i obavlja druge poslove u skladu sa zakonima, Statutom Općine Suhopolje i svojim Programom rada. Sukladno odredbama zakona i
svojim odlukama Općinsko vijeće je u izvještajnom razdoblju donijelo trideset (30) odluka,
pet (5) zaključaka, tri (3) izmjene i dopune Proračuna, jedan (1) Proračun, šest (6) planova,
sedamnaest (17) programa, jedan (12) izvještaj,
jedno (1) rješenje, jednu (1) analizu.
Javnost rada Općinskog vijeća ostvaruje se
kroz mogućnost prisustvovanja građana sjednicama kao i predstavnika pravnih osoba, ukoliko su zainteresirani za određene teme, članova
vijeća mjesnih odbora i novinara koji su izvještavali sa svake sjednice, a sve donesene
odluke bile su objavljene u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje s tim da se materijali za
sve točke dnevnog reda pojedine sjednice objavljuju i na web stranicama Općine Suhopolje.
Kako je rad načelnika i Jedinstvenog upravnog
odjela javan, obavijesti o donesenim aktima te
izvršenim i budućim aktivnostima dati davani su
putem konferencija, intervjua, službenih stranica
Općine Suhopolje, objavom akata u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje i putem oglasne
ploče Općine Suhopolje i mjesnih odbora kao i
putem aktualnog sata Općinskog vijeća Općine
Suhopolje.
Efikasnost i otvorenost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje očituje se i u
komunikaciji načelnika da li putem različitih
dopisa, zahtjeva, upita ili neposrednim primanjem građana.
URUDŽBENI ZAPISNIK I PISMOHRANA
U izvještajnom razdoblju u Općini Suhopolje
zaprimljeni su i rješavani podnesci (zahtjevi,
zamolbe, projekti, obavijesti, informacije,
pritužbe i dr.) fizičkih i pravnih osoba po kojima
su načelnik i Jedinstveni upravni odjel upravnim i
neupravnim aktima rješavali o njihovim pravima
i obvezama iz samoupravne nadležnosti Općine
Suhopolje, kao jedinice lokalne samouprave,
odnosno općim aktima Općine Suhopolje kojima

se uređuju pojedina pravna područja iz njezina
samoupravnog djelovanja.
Urudžbeni zapisnik vodi se sukladno Uredbi
o uredskom poslovanju i Planu klasifikacijskih
i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje.
U izvještajnom razdoblju urudžbirano je ukupno
3183 novih dokumenata (izdano 2024 dokumenata, zaprimljeno 1159 dokumenata), i to 2751
neupravnih te 432 upravnih dokumenata.
Općina Suhopolje, odnosno načelnik kao
izvršno tijelo zajedno sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Suhopolje učinkovito su
i u zadanim rokovima obavljali svoje poslove i
zadatke koji porizlaze iz zakona, podzaonskih
akata, akata Općinskog vijeća i načelnika, riješavajući u zadanim rokovima ne samo obveze, već
i zahtjeve, zamolbe pa tako i pritužbe građana.
ZAKLJUČAK
Na kraju ovog izvješća koje se odnosi na vremenski period od lipnja do prosinca 2019. godine
mogu sa zadovoljstvom reći da sam zadovoljan
izvršenim aktivnostima, kao i onima koje su u
tom periodu samo planirane, a s kojima ću se
moći pohvaliti i podijeliti ih s vama u slijedećem
izvješću za prvo polugodište 2020. godine.
I nadalje ću svoje aktivnosti temeljiti
na ostvarivanju djelatnosti, svrhe, ciljeva i
uloge Općine Suhopolje kao jedinice lokalne
samouprave te na izradi i apliciranju što većeg
broja kvalitetnih projekata za dobivanje sredstava iz fondova Europkse unije s ciljem što
bogatije Općine Suhopolje u gospodarskom i
kulturnom pogledu.
Unatoč svemu prethodno navedenom, ovom
prilikom zahvaljujem se prvenstveno vama članovima Općinskog vijeća Općine Suhopolje, na
čelu sa predsjednicom gđom. Zoricom Hegedušić, zatim i svom zamjeniku Goranu Doležalu
kao i svim djelatnicima Općine Suhopolje na
uspješnoj suradnji, u nadi da će se ona nastaviti i narednom periodu, na naše obostrano zadovoljstvo, a prvenstveno na zadovoljstvo naših
mještana općine Suhopolje koji su nam ukazali
povjerenje.
							
Načelnik
Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec., v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
27. ožujka 2020. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje
srpanj – prosinac 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine
Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2019.
godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 022-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-3
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
KLASA: 363-01/20-01/1
URBROJ: 2189/05-09/29-20-1
Suhopolje, 19. ožujka 2019. godine
IZVJEŠĆE
o radu referenta – komunalnog redara
Općine Suhopolje za razdoblje
srpanj 2019. – prosinac 2019. godine
OPĆENITO
Tijekom druge polovine 2019. godine obavljao sam poslove i zadatke nadzora nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje broj 5/19), Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje br. 4/19), u cilju uređenja naselja na
području Općine Suhopolje. Poslove i radne zadatke obavljao sam za vrijeme radnog vremena.
NADZOR ODLAGALIŠTA
Nadzor nad odlagalištima provodio sam
jedanput u mjesečno, a po potrebi i češće, te sam
o stanju istih obavještavao Voditelja Odsjeka za
gospodarstvo i komunalne poslove. Za izvještajni period izvršeno je 20 nadzora.
Stanje na odlagalištima:
Odlagalište u Cabuni: nije bilo odlaganje
otpada
Odlagalište u Jugovom Polju: nije bilo
odlaganja otpada
Odlagalište u Orešcu: nije bilo odlaganja otpada
Odlagalište u Gaćištu: nije bilo odlaganja
otpada.
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Odlagalište Zvonimirovo: Nije bilo odlaganja otpada.
Odlagalište Ovčara: nije bilo odlaganja otpada
Odlagalište Lepirovac: nema odlaganja otpada, redovna košnja
RADNA GRUPA NA ODRŽAVANJU
ZELENIH POVRŠINA – JAVNI RADOVI
I UGOVOR O DJELU
U drugoj polovini 2019. godine nastavljeni su
radovi na održavanju javnih površina, groblja i
objekata na području Općine Suhopolje.
Nastavno po programu zapošljavanja javnih
radova dana 06. svibnja 2019. godine u Općinu
Suhopolje upućuje se nova grupa javnih radova i
to njih 18, a od kojih je šesnaest (16) muškaraca
te dvije (2) žene.
Zaposleno je 3 osobe temeljem ugovora o
djelu i raspoređene u Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove.
Po svim Mjesnim odborima trava se kosila
jedan puta mjesečno, odnosno po potrebi i
češće kao i ostale javne površine gdje je to potrebno.
Predsjednici Mjesnih odbora su bili obaviješteni telefonskim putem o obavljanju košnje
od strane radne grupe u njihovom naselju.
Radnici su raspoređivani na poslove uređenja
mjesnih domova, uređenja zelenih površina svih
naselja u Općini Suhopolje, mrtvačnica a isto
tako i građevinske poslove.
Za radnike se svakodnevno vodila evidencija
o radnom vremenu.
Bili su raspoređivani na radne zadatke sukladno dogovoru sa voditeljem Odsjeka za gospodarstvo i komunalne poslove Draženom
Čiminom. Vodio sam brigu o potrebama radnika na terenu u smislu nabavke goriva, strune,
rezervnih dijelova, prijevoza kao i nadzora nad
zadatim im poslovima.
Navodim da su se neke radnje koje su se provodile svaki mjesec, a po potrebi i češće.
RAD ZA OPĆE DOBRO
U Općinu Suhopolje je upućeno na izdržavanje kazne rada za opće dobro 1 osuđenik od
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strane Prekršajnog suda u Virovitici te 1 osuđenik od strane Probacijskog ureda Požega koji
su bili raspoređeni na izvršavanje kazne rada za
opće dobro, te su radili poslove koji su bili u interesu Općine Suhopolje na prostoru 16 MO –
Mjesnih odbora.
1. U MO Suhopolje osim navedenih poslova
obavljani su i drugi poslovi: održavanje parka
u centru Suhopolja, košnja trave na igralištu u
Kapanu kod parka i kod izbornog mjesta, košnja
trave u Dječjem vrtiću Suhopolje, na općinskoj
čestici kod ambulante – dječje igralište, kod
mlina u ulici Vladimira Nazora, kod raskrižja
ulica Alojzija Stepinca i Ivana Gundulića,
općinske čestice na Ovčari, održavanje javnih
površina, uređenje pješačkih staza po Suhopolju,
sadnja cvijeća, održavanje mrtvačnice, kupljenje
smeća, uređenje NK-a Suhopolje, krčenje poljski putova kao i kanala u vlasništvu Općine
Suhopolje.
2. U MO Borova redovno se kosila trava u
centru mjesta, oko mjesnog doma, oko pravoslavne crkve, uređenje fasade na kapeli u centu
naselja, košnja javne površine i u ulici Velika
Pemija, Mala Pemija i igralište u ulici Draga te
se redovno uređivala mrtvačnica. U Bukovoj se
kosila trava u središtu mjesta i Mrtvom jarku u
dva navrata kao i dijelovi javnih površina ispred
zapuštenih kuća u dogovoru s predsjednikom
MO, krčenje poljskih putova, održavanje mrtvačnice.
3. U MO Pčelić kosila se trava kod mrtvačnice, održavanje javne površine ispred
zapuštenih kuća u dogovoru sa predsjednikom
MO, centru mjesta (trokut) i kod spomenika, a
isto tako i zelena površina oko doma kao i dijelovi javnih površina ispred zapuštenih kuća u
dogovoru s predsjednikom MO.
4. U MO Cabuna kosila se trava na općinskoj
čestici kod škole, u centru mjesta i kod mjesnog
doma te u parku u ulici Alojzija Stepinca, održavanje javne površine u ulici D. Babuka, održavanje zaštićenog djela prirode ptice Pčelarice.
5. U MO Jugovom Polje redovno se kosila
trava na nogometnom igralištu i kod mjesnog
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doma te kod autobusne kućice, održavanje puta
prema groblju i parkirališta na groblju.
6. U MO Orešac održavala se površina oko
mjesnog doma te se redovno kosila trava na nogometnom igralištu, održavanje mrtvačnice.
7. U MO Gačište kosila trava oko mjesnog
doma i centar mjesta kao i dvorište pravoslavne
crkve, „sveštenikove kuće“ i dijelovi javne
površine.
8. U MO Naudovac kosila se trava u parku
kod spomenika, kod stare škole i čestica kod
dječjeg igrališta u centru sela, iskop te postavljanje dječjieg igrališta te postavljanje autobusne
kućice u centru sela.
9. U MO Zvonimirovo kosila se trava
kod mjesnog doma kao i zelene površine te
orezivanje i rušenje starih stabala na zelenim
površinama, izvodili su se i pomoćni radovi na
uređenju doma.
10. U MO Žubrica kosila se trava na parkiralištu kod groblja, kod autobusne kućice i kod
zvonika, košnja te uređenje okoliša kod mjesnog
doma.
11. U MO Budanica kosila se trava kod
mjesnog doma i kod zvonika te košnja zelenih površina, postavljanje ograde na groblju,
uređenje sanitarije u samome domu.
12. U MO Pivnica kosila se trava kod mjesnog doma te autobusnog stajališta, održavanje
čestice pokraj doma.
13. U MO Pepelana kosila se javna površina
kod mrtvačnice i kod mjesnog doma. Osim toga,
redovno se uređivala mrtvačnica u Rodinom Potoku.
14. U MO Levinovac kosila se trava kod
mrtvačnice, mjesnog doma i crkve, uređenje
samog doma
15. U MO Trapinska kosila se trava na čestici kod groblja, oko mjesnog doma i kod autobusne kućice, nasipavanje makadamske ceste te
košnja bankine u Sovjaku.

Vođenje evidencije rada i radnih sati za javne
radove početkom tekućeg mjeseca za prošli
mjesec te isto tako vođenje evidencije u godišnjem odmoru svakog radnika.
Redovito se održavalo čišćenje centra u
Suhopolju, svakodnevno su se praznili koševi te
„skidali“ stare plakate.
Košnju na grobljima obavlja Tvrtka Oscar uz
obavezan nadzor pojedinog groblja, uz prisutnost predstavnika tvrtke Oscar, te se o tome predaje Zapisnik voditelju odsjeka na uvid odnosno
načelniku.
Biootpad, plastični otpad i lampione
sakupljene prilikom uređenja groblja, odvozila
je tvrtka “FLORA” d.o.o, uz organiziranje i nadzor komunalnog redara.
Navedeni otpad je odvozio po nalogu komunalnog redara i to; kad se za to ukazala potreba, odnosno kad se dobrim dijelom napune
postojeći kontejneri na grobljima.
NADZOR PROMETNICA
Prilikom obilazaka terena pratim i stanje na
prometnicama kao i stanje nerazvrstanih cesta
(makadama i poljskih putova). Prometnice na
području Općine Suhopolje su u dobrom stanju.
O eventualnim oštećenjima na cesti, makadamu
ili poljskom putu koje primijetim obavještavam
Voditelja Odsjeka za gospodarstvo i komunalne
poslove koji poduzima daljnje mjere za održavanje istih.
JAVNA RASVJETA
Zabilješke o pregorjelim sijalicama, koje su
prijavljene od strane mještana i predsjednika
Mjesnih odbora, te po vlastitom zapažanju, prosljeđuju se voditelju Odsjeka za gospodarstvo i
komunalne poslove.
FOTODOKUMENTACIJA
Vrši se fotografiranje i arhiviranje svih poduzetih radnji prilikom obavljanja revizija,
prilikom sastavljanja zapisnika, kao i obilaska
događanja, a isto tako i prilikom slanja opomena
i prekršajnih naloga. Također se vrši „bilježenje“
raznih manifestacija na Općini Suhopolje te se
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fotografije prezentiraju na Općinskim stranicama, stranicama Turističke zajednice Općine
Suhopolje i stranicama Informativnog centra Virovitica.
HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZAKON O
ZAŠTITI ŽIVOTINJA
Sukladno odredbama Ugovora o
obavljanju usluga skloništa za životinje i
higijeničarske službe, sklonište za životinje Virovitica, odnosno tvrtka Feliks d.o.o., na području Općine Suhopolje u 2019. godini, imala
je pedeset (50) intervencija od kojih su dvije (2)
životinje vraćene vlasniku. Tvrtka Feliks d.o.o.
na području Općine Suhopolje prikupila je i tri
(3) lešine na zahtjev policije.
U prilog tomu priložena je kopija Izvješća o
obavljenim intervencijama Feliks d.o.o.
Pokrenut je i jedan (1) obavezni prekršajni naloga na temelju prijava mještana Općine
Suhopolje te naplaćena novčana kazna u iznosu
od 500 kuna.
U drugoj polovini 2019. godine zabilježeno je
oko pedeset i šest (56) nadzora zakonske obaveze mikročipiranja i cjepljenja pasa od kojih su 4
nadzora prijavljena veterinarskoj inspekciji.
Prijave su došle od Veterinarske stanice
Suhopolje te od mještana sela gdje se obavljao
nadzor.
Napominjem da su nakon nadzora pedeset i
dva (52) psa označena mikročipom, a nadzor se
i dalje provodi u tekućoj 2019. godini, budući da
je nekim vlasnicima dan rok izvršenje obveznog
mikročipiranja pasa jer posjeduju više pasa.
Ukupno je četiri (4) vlasnika pasa prijavljeno
Veterinarskoj inspekciji, Ispostava Virovitica,
nakon čega je na teren izašla inspektorica i utvrdila da se krši Zakon o zaštiti životinja i naredila
mjere zaštite životinja a koji su oba dva završila
na sudu.
Donošenje nove Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („ Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje broj 4/19) koja je usklađena sa Zakonom o zaštiti životinja(“NN“ broj 102/17), te
prestaje važiti Odluka o uvjetima držanja kućnih
ljubimaca i postupanju s napuštenim ili izgubljenim životinjama („Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje br. 8/16).

KOMUNALNI RED
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i 110/18), dana 26. srpnja 2019. godine,
Općinsko vijeće Općine Suhopolje donosi novu
Odluku o komunalnom redu („Službeni glasnik“
Općine Suhopolje broj 5/19) te prestaje važiti
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“
Općine Suhopolje broj 10/15)
IZRICANJE OPOMENA
Na temelju Odluke o komunalnom redu i
Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i
postupanju s napuštenim ili izgubljenim životinjama izrečeno je 5. opomena zbog neodržavanja
dvorišta, voćnjaka i same javne površine ispred
kuće te 4. opomene zbog kretanja psa bez nadzora
vlasnika i ugrožavanja sigurnosti prometa i ljudi.
MO SUHOPOLJE
2. Opomene - zbog neodržavanja javne
površine ispred objekata, neodržavanje živice i
dvorišta.
1. Opomena – zbog kretanja psa bez nadzora
vlasnika/posjednika
MO ZVONIMIROVO
Opomena – zbog kretanja psa bez nadzora
vlasnika/posjednika
MO GAĆIŠTE
Opomene – zbog kretanja psa bez nadzora
vlasnika/posjednika
MO BOROVA
2. Opomene - zbog neodržavanja javne
površine ispred objekata, neodržavanje živice i
dvorišta.
KOMUNALNA NAKNADA
Dana 28. ožujka 2019. godine načelnik Općine
Suhopolje donosi Rješenje o imenovanju radne skupine za provođenje revizije obveznika i površine
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prostora za koje se plaća komunalna naknada, te
radna skupina obavezna je izvršiti reviziju obveznika i površinu prostora za koje se plaća komunalna naknada na području općine Suhopolje.
REVIZIJA KOMUNALNE NAKNADE
NASELJE LEVINOVAC
ULICA LEVINOVAC – revizija je utvrdila
25 obveznika
ULICA MITROVICA - revizija je utvrdila
15 obveznika
ULICA CIGANSKA DOLINA - revizija je
utvrdila 1 obveznika
ULICA BING PUSTARA - revizija je utvrdila 23 obveznika
ULICA LEVINOVAC - revizija je utvrdila
14 obveznika
ULICA ČATINAC - revizija je utvrdila 15
obveznika
NASELJE PIVNIVA SLAVONSKA
ULICA PIVNICA SLAVONSKA - revizija
je utvrdila 15 obveznika
ULICA DUŠANA DABETIĆA - revizija je
utvrdila 9 obveznika
NASELJE GVOZDANSKA
ULICA GVOZDANSKA - revizija je utvrdila 16 obveznika
NASELJE DVORSKA
ULICA DVOSRKA - revizija je utvrdila 7
obveznika
NASELJE RODIN POTOK
ULICA RODIN POTOK - revizija je utvrdila 29 obveznika
NASELJE MALA I VELIKA TRAPINSKA
ULICA MALA TRAPINSKA - revizija je
utvrdila 27 obveznika
ULICA SOVJAK - revizija je utvrdila 15
obveznika
ULICA VELIKA TRAPINSKA - revizija je
utvrdila 12 obveznika
NASELJE PEPELANA
ULICA PEPELANA - revizija je utvrdila 45
obveznika

NASELJE ŽUBRICA
ULICA ŽUBRICA - revizija je utvrdila 34
obveznika
NASELJE TRNAVA CABUNSKA
ULICA TRNAVA CABUNSKA - revizija je
utvrdila 34 obveznika
RAD SA STRANKAMA
Rad sa strankama se obavljao neposredno u
uredu ili izlaskom na teren budući da su određene
situacije zahtijevale izlazak na mjesto događaja.
OSTALI POSLOVI
Među ostalim poslovima podrazumijevaju
se poslovi suradnje s MUP-om, Centrom 112,
Centrom za socijalnu skrb, suradnja s inspektorima zaštite okoliša i veterinarstva, Hrvatskom
vodama, Županijskim i Hrvatskim cestama, VZO
Suhopolje, suradnja s predsjednicima MO, udrugama koje djeluju na prostoru općine Suhopolje,
kao i poslovi po nalogu načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka
za gospodarstvo i komunalne poslove.
Referent-komunalni redar
Šaka Jasmin, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
27. ožujka 2020. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu referenta –
komunalnog redara Općine Suhopolje
za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine.
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Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 363-01/20-01/1
URBROJ: 2189/05-09/49-20-4
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

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

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i
članka 40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i
2/20), načelnik Općine Suhopolje, dana 19. ožujka 2020. godine donosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području općine Suhopolje za 2019. godinu
I. UVOD
Na temelju članak 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), načelnik Općine Suhopolje kao izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave donosi godišnje izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu te je u obvezi isto izvješće objaviti u svom službenom glasilu do 31.
ožujka tekuće godine.
Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje
za razdoblje 2018. – 2023. godine („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/18) usvojen je na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine
Suhopolje održanoj dana 25. rujna 2018. godine.
Navedeni Plan izradio je Jedinstveni upravni
odjel Općine Suhopolje, a sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19). Do tada, na
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snazi je bio Plan gospodarenja otpadom Općine
Suhopolje za razdoblje od 2014. do 2020. godine („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
4/14).
Planom gospodarenja otpadom Općine
Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine
utvrđene su mjere za gospodarenje otpadom za
Općinu Suhopolje, i to kako slijedi:
mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja
sprječavanja nastanka otpada, uključujući
izobrazno – informativne aktivnosti i akcije
prikupljanja otpada
opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim
otpadom i posebnim kategorijama otpada
mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Izvršenje i praćenje Planom gospodarenja
otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018.
– 2023. godine kontinuirnao se ostvaruje kroz
rad nadležnog Odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje te rad komunalne
tvrtke.
II. OBVEZE JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE
Zakonske obveze jedinica lokalne samouprave
temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17,
14/19 i 98/19), propisane su člankom 28. Prema
istom, jedinice lokalne samouprave dužne su
osigurati:
javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno
Grada Zagreba,

Strana 20

»SLUŽBENI GLASNIK«

provođenje izobrazno – informativne aktivnosti
na svom području,
mogućnost provedbe akcije prikupljanja otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza na
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način
u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući
pri tom javnost rada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne
ili više obveza. Jedinica lokalne samouprave
dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja
posebnih kategorija otpada sukladno propisu
kojima se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
III. ANALIZA TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE, UKLJUČUJUĆI
OSTVARIVANJE CILJEVA
Na području Općine Suhopolje organizirano
prikupljanje i odvoz komunalnog, glomaznog i
biorgazgradivog otpada obavlja tvrtka Flora Vtc
d.o.o. iz Virovitice temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada („Službeni glasnik“ Općine
Suhopolje broj 2/16), a odvoz staklene ambalaže
vrši tvrtka UNIJA NOVA d.o.o. iz Zagreba.
Komunalni, glomazni i biorazgradivi otpad
odvozi se na odlagalište otpada Grada Virovitice.
Organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada na području Općine Suhopolje obuhvaćeno je 6683 stanovnika, odnosno područje
Općine Suhopolje u potpunosti je pokriveno
odvozom otpada. Odlagalište otpada koje je inače pod stalnim nadzorom i monitoringom, čija
je sanacija započela 2005. godine, a vrijedna
je više od 40 milijuna kuna te je sufinancirana
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, završena je tijekom 2019. godine
te je ugovorena izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije Gradskog odlagališta.
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Sakupljanjem miješanog komunalnog otpada
obuhvaćeni su objekti individualnog stanovanja
odnosno obiteljske kuće i gospodarski objekti
na području na kojem Flora VTC d.o.o. pruža
uslugu sakupljanja otpada. Građani miješani
komunalni otpad odlažu u tipizirane plastične
spremnike volumena 120 litara, unutar svojih
dvorišnih prostora. Osim spremnika za miješani
komunalni otpad, papir i plastika prikupljaju se i
u posebno označenim i za to namijenjenim plastičnim vrećama izdanim od davatelja usluge. Komunalni otpad se od kućanstava sakuplja jednom
tjedno, a korisni otpad (papir i plastika) dva puta
mjesečno. Tehnološki neopasan otpad sakuplja
se od pravnih osoba također jednom tjedno, a od
nekih, po dojavi, ovisno o napunjenosti spremnika. Raspored sakupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na mrežnoj stranici
tvrtke Flora VTC d.o.o. i Općine Suhopolje.
IV. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA
PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO
SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU
KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG
OTPADA TE OSTVARENJE CILJEVA
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova
koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz
kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu
izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir,
stakli i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao
20 03 01. Na području Općine Suhopolje u 2019.
godini prikupljeno je 994,94 tona miješanog komunalnog otpada postupkom D1 što podrazumijeva odlaganje otpada u ili na tlo, odnosno na
odlagalište otpada.
Kako se na području Općine Suhopolje primjenjuje način odvojenog skupljanja otpada
primjenom određenih mjesta za odlaganje otpada na javnim površinama. Na takovim mjestima, u odgovarajućim spremnicima prikupljaju
se papir, metal, plastika, komunalni otpad. Papir
i plastika prikupljaju se i sustavom „preuzimanja
na kućnom pragu“ u 120 l plastičnim spremnicima ili posebno označenim i za to namijenjenim plastičnim vrećama (žute i plave boje). Na
području Općine Suhopolje u 2019. godini, te-
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meljem odvojenog skupljanja otpada (fizičkih i
pravnih osoba) prikupljeno je kako slijedi:
Redni
broj

1.

Papir /
Plastika /
Količina
Količina
izražena u „t“ izražena u „t“

91,13

21,98

Papir i
plastika/
Količina
izražena u „t“

Tekstil/
Količina
izražena
u „t“

-

3,52

Krupni (glomazni) komunalni otpad je
predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili
mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je u
Katalogu otpada označen kao 20 03 07. Korisnici
na području Općine Suhopolje imaju mogućnost
odvoza glomaznog otpada dva puta godišnje.
Tako prikupljeni otpad se odvozi na odlagalište
otpada Grada Virovitice gdje se razdvaja korisni
otpad od otpada koji završava na odlagalištu. Na
području Općine Suhopolje u 2019. godini prikupljeno je 4,30 tona krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Na području Općine Suhopolje zabilježeno
je sakupljanje i ostalog otpada koji nije biorazgradiv, a u Katalogu otpada označen je kao 20
02 03. Tako je u 2019. godini prikupljeno 2,32
tona ostalog otpada koji nije biorazgradiv, a
odnosi se uglavnom na lampione.
V. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA
ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Na području Općine Suhopolje ne postoje
građevine i uređaji za gospodarenje otpadom.
Planom gospodarenja otpadom Općine
Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine određeno je da je na području Općine
Suhopolje potrebno izgraditi reciklažno dvorište
i reciklažno dvorište za građevni otpad. Općina
Suhopolje je u dokumentu prostornog uređenja
– Prostornom planu uređenja Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 3/05,
7/07, 1/08 – ispravak, 5/15 i 1/17) odredila područje za građenje reciklažnog dvorišta.
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Sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave
izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta.
Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih
vrsta otpada. Reciklažno dvorište za građevni
otpad je građevina namijenjena razvrstavanju,
mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju
građevnog otpada.
Predviđeni prostor za reciklažno dvorište smješten je na središnjem dijelu Općine Suhopolje,
odnosno u naselju Pčelić, na katastarskoj čestici k.č.br. 411, k.o. Pčelić. Reciklažno dvorište
bi bilo udaljeno od državne ceste D2 oko 1,6
km južno. Prema Prostornom planu uređenja
Općine Suhopolje – III. Izmjene i dopune, na istoj katastarskoj čestici, odnosno na k.č.br. 411,
k.o. Pčelić predviđena je i izgradnja reciklažnog
dvorišta za građevni otpad. Prema tome, reciklažno dvorište će se smjestiti na jugu građevne
čestice, a reciklažno dvorište za građevni otpad
na sjeveru građevne čestice.
U tu svrhu, Općini Suhopolje je u 2018. godini odobren projekt „Izgradnja reciklažnog
dvorišta u Općini Suhopolje“ te je 19. srpnja
2018. godine sa Ministarstvom zaštite okoliša
i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiranju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Refernetni broj
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:
KK.06.3.1.03.0086
Izgradnja
reciklažnog
dvorišta u Općini Suhopolje. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 2.542.586,10 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 2.088.565,68
kuna, što predstavlja 84,9999998% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Također, Općina
Suhopolje podnijela je zahtjev Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za dodatno sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta te
je Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, od 24. listopada 2018.
godine u tu svrhu odobreno dodatnih 331.713,38
kuna. Slijedom navedenog, 17. listopada 2018.

Strana 22

»SLUŽBENI GLASNIK«

godine Općina Suhopolje objavila je otvoreni
postupak javne nabave za projekt „Izgradnja
reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje“, koji
je okončan 16. siječnja 2019. godine donošenjem Odluke o odabiru kojom je kao ekonomski
najpovoljnija ponuda izabrana ponuda tvrtke
BRANA d.o.o., Antuna Mihanovića 29, 33000
Virovitica, s cijenom od 2.212.458,26 kuna (s
PDV-om). Ugovor sa tvrtkom BRANA d.o.o.
zaključen je dana 08. veljače 2019. godine, a
radovi su izvedeni u razdoblju od 22. veljače
2019. godine do 03. veljače 2020. godine, dok
je primopredaja izvršena dana 21. veljače 2020.
godine. Virovitičko – podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i
imovinsko – pravne poslove izdao je Uporabnu
dozvolu KLASA: UP/I-361-05/20-01/000007,
URBROJ: 2189/1-08/12-20-0006 dana 21. veljače 2020. godine.
S tim u vezi, s ciljem uspostave upravljanja
reciklažnim dvorištem na području Općine
Suhopolje, Općinsko vijeće Općine Suhopolje
na svojoj 24. sjednici održanoj dana 23. prosinca
2019. godine donijelo je Odluku o osnivanju
SUHOKOM društva s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.
VI. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
„Divlja“ odlagališta otpada odnosno lokacije odbačenog otpada su mjesta gdje najčešće fizičke i/ili pravne osobe odbacuju otpad.
Iskustvo je pokazalo da je riječ o „naučenim“ lokacijama na koje se otpad odbacuje i nakon provedene sanacije, odnosno uklanjanja otpada što
je često rezultat nedosljedne provedbe zakonskih
propisa kojima je uređena obaveza uklanjanja
odbačenog otpada od strane vlasnika, posjednika
ili korisnika nekretnine. Uglavnom je riječ o
građevnom i glomaznom otpadu, a nešto rjeđe o
miješanom komunalnom i ostalim kategorijama
komunalnog otpada.
Na području Općine Suhopolje nisu evidentirane lokacije odbačenog otpada. Također,
tijekom 2019. godini nisu evidentirana nova nelegalna, odnosno divlja odlagališta otpada na području Općine Suhopolje
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Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i uklanjanje odbačenog otpada osigurava referent – komunalni redar mjerama za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada što podrazumijeva sljedeće:
• uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu
• uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada
• provedba redovitog godišnjeg nadzora područja općine radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima
je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
• druge mjere sukladno odluci predstavničkog
tijela jedinice lokalne samouprave te mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada.
Sredstava za provedbu spomenutih mjera
osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne
samouprave. Način provedbe mjera uređuje se
odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
VII. MJERE ZA OSTVARIVANJE
CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA,
UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO –
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE
PRIKUPLJANJA OTPADA
Sukladno Planu gospodarenja otpadom
Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023.
godine, a s obzirom na novu Odluku o načinu
pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
na području općine Suhopolje koja se temelji
na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom
stvorene su pretpostavke za uvođenje sustava
održivog gospodarenja otpadom na čemu se kontinuirano radi. Slijedom navedenog, Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 25. rujna 2018. godine usvojilo
je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018.
– 2023. godine, dok je na svojoj 23. sjednici
održanoj dana 29. studenog 2019. godine doni-

Broj 3
Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Lokacija

Broj spremnika

Suhopolje
Zvonimirovo
Gaćište
Orešac
Jugovo polje
Žiroslavlje
Cabuna
Eržabet
Budanica
Trnava
Žubrica
Pivnica Slavonska
Pepelane
Levinovac
Rodin Potok
Trapinska
Pčelić
Borova
Bukova
Ukupno

4
4
5
6
5
5
5
1
3
3
3
4
4
2
3
4
8
8
5
82

Papir

Plastika

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
18

2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
3
1
17

jelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Suhopolje.
Provodeći mjere Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018.
– 2023. godine u 2018. godini donesena je
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine
Suhopolje te Odluka o uspostavi sustava za
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Tim odlukama uspostavljen je sustav za
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu putem službene web stranice Općine
Suhopolje: www. suhopolje.hr gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno
odbačenom otpadu i njegovom dostavom na
e-mail adresu: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr
ili poštom na adresu Općina Suhopolje, Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje, o tome izvještava
Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje koji
po prijavi poduzima daljnje radnje.

Vrsta otpada
Kom.
Metal
Tekstil
otpad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
14

1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
16

1
1

Staklo

Staklo i
limenke

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
2
4

U svrhu sprečavanja nastanka otpada i smanjenja količina otpada nastoji se provoditi i što
više edukativnih aktivnosti. Općina Suhopolje
tijekom druge polovice 2018. godine pokrenula
je inicijativu vezano uz prijavu na „Poziv na
provedbu Programa izobrazno – informativnih
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u
sklopu Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014. – 2020. te je izradila projekti prijedlog u suradnji sa Općinama Sopje i Gradina.
Isti će biti podnesen kada se ponovno otvori prethodno navedeni poziv.
Tvrtka Flora Vtc d.o.o. kontinuirano tijekom
godina obavlja edukaciju građana na području
Općine Suhopolje na slijedeći način:
• kvartalno izdavanje i slanje na kućne adrese
edukativnog letka u kojemu su opisani zakoniti načini zbrinjavanje svih vrsta otpada koji
nastaju u domaćinstvima
• edukativne radio emisije na lokalnim postajama putem kojih se građani i poduzetnici
informairaju sa zakonskim izmjenama i
promjnama u sustavu gospodarenja otpadom
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• informativna web stranica putem koje se
građani informiraju o novinama u sustavu
gospodarenja otpadom, te im je omogućena
interaktivna komunikacija sa stručnjacima za
problematiku zbrinjavanja otpada
• besplatni info telefon na koji se građani usmjeravaju za postavljanje svih pitanja glede
problematike gospodarenja otpadom.
Na području Općine Suhopolje tijekom 2019.
godine bilo je uspostavljeno 19 lokacija spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike,
metala i komunalnog otpada odnosno „zelenih
otoka“ ili „eko otoka“ smještenih na javnim
površinama. Na istima se sakuplja papir, plastika, metal, komunalni otpad, tekstil, staklo,
staklo i limenke, i to kako slijedi:
Za sakupljanje staklene ambalaže, kontejnere
prazni nacionalni koncesionar Unija Nova d.o.o.
iz Zagreba.
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su
plastični ili metalni spremnici volumena koji
mogu biti 120 litara, 240 litara, 1.100 litara.
Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u
spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada
su plastični ili metalni spremnici volumena
120 litara, 240 litara i 1.100 litara ili posebno
označene i za to namijenjene plastične vreće
izdane od strane pružatelja usluge. Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se
u posebne spremnike koji se nalaze na javnim
površinama.
Broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada po vrstama otpada, tijekom 2019. godine
nije se mijenjala, a to su slijedeći:
Redni broj

Vrsta spremnika

Količina spremnika

1.

Koševi i
spremnici od
120 litara

2265 komada

2.

Spremnici od
240 litara

90 komada

3.

Spremnici od
1.100 litara

68 komada

Broj 3

VIII. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE
OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
U opasni otpad u komunalnom otpadu
spadaju:
istrošene baterije
ambalaža od kemikalija, pesticida, boja, ulja,
sredstava za čišćenje
fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
posude pod tlakom
ostaci lijekova
infektivni materijal
razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente
i spojeve.
Na lokaciji u blizini Gradskog odlagališta otpada Virovitica osiguran je prihvat i privremeno
skladištenje opasnog otpada.
Sve posebne kategorije otpada (ambalažni
otpad, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadna maziva ulja) na
području Općine Suhopolje sakupljaju se odvojeno. Ako su posjednici otpada pravne osobe,
ovlašteni sakupljač tvrtka Flora Vtc d.o.o. po prethodno naručenom pozivu dolazi do posjednika i
preuzima sve posebne kategorije otpada. Ako su
posjednici fizičke osobe za većinu spomenutih
kategorija otpada na području Općine Suhopolje
postavljeni su spremnici za njihovo odlaganje ili
posjednik sam može dovesti otpad.
Tvrtka Flora Vtc d.o.o sakuplja i sve vrste
papira, kartona, papirne ambalaže i svih vrsta
polimerne ambalaže, kako od građana, tako i
od ustanova i pravnih osoba direktno na mjestu
nastanka. Podjelom žutih i plavih vreća, postavljanjem kontejnera ispred više stambenih zgrada i
„zelenim otocima“, na području Općine Suhopolje
uspostavljeni su uvjeti za primarnu selekciju ambalaže od papira i kartona te polimerne ambalaže.
IX. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Kao što je prethodno navedeno na području
Općine Suhopolje organizirano prikupljanje i

Broj 3
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odvoz komunalnog, glomaznog i biorgazgradivog otpada obavlja tvrtka Flora Vtc d.o.o. iz
Virovitice temeljem Odluke o povjeravanju
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunlanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/16), a odvoz staklene ambalaže vrši
tvrtka UNIJA NOVA d.o.o. iz Zagreba. Komunalni, glomazni i biorazgradivi otpad odvozi se
na odlagalište otpada Grada Virovitice.
Sakupljanjem miješanog komunalnog otpada
obuhvaćeni su objekti individualnog stanovanja
odnosno obiteljske kuće i gospodarski objekti
na području na kojem Flora VTC d.o.o. pruža
uslugu sakupljanja otpada. Građani miješani
komunalni otpad odlažu u tipizirane plastične
spremnike volumena 120 litara, unutar svojih
dvorišnih prostora. Osim spremnika za miješani
komunalni otpad, papir i plastika prikupljaju se i
u posebno označenim i za to namijenjenim plastičnim vrećama izdanim od davatelja usluge. Komunalni otpad se od kućanstava sakuplja jednom
tjedno, a korisni otpad (papir i plastika) dva puta
mjesečno. Tehnološki neopasan otpad sakuplja
se od pravnih osoba također jednom tjedno, a od
nekih, po dojavi, ovisno o napunjenosti spremnika. Raspored sakupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na mrežnoj stranici
tvrtke Flora VTC d.o.o. i Općine Suhopolje.
Kriterij obračuna količine otpada i naplate
za pravne osobe je prema količini/volumenu,
a naplata za kućanstva obračunava se prema
broju članova domaćinstva sve do stvaranja uvjeta za obračun propisan odredbama Uredbe o
gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne
novine“ broj 50/17) odnosno nabave posuda
(spremnika) za otpad i mogućnosti obračuna
po volumenu predanog otpada u obračunskom
razdoblju i stvaranja ostalih tehničko – tehnoloških uvjeta. S tim u vezi, nakon odobravanja
prijave Općine Suhopolje, a vezno uz nabavu
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada,
02. srpnja 2018. godine Općina Suhopolje potpisala je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada. Visina sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša iznosi
do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstava u visini do 15% osigurat će se u Proračunu
Općine Suhopolje. Tijekom 2019. godine dostavljeni su podaci o lokacijama privremenih sk-

ladišta, kontakt osobama i ovlaštenim osobama
Općine Suhopolje, a vezano uz preuzimanje
spremnika koje je u tijeku. Osim prethodno navedenog, Općina Suhopolje potpisala je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Dodatak osnovnog Ugovora o nabavi spremnika
za odvojeno prikupljanje otpada.
X. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA
PROVEDBU ODREDBI PLANA
Na području Općine Suhopolje, tijekom
2019. godine provedeni su slijedeći projekti, odnosno mjere te su utrošena financijska sredstva
kako slijedi:
Redni
broj

Naziv provedenog
projekta

Utrošena financijska
sredstva

1.

Odvoz komunalnog i
drugog otpada

40.702,89 kn

2.

Korištenje Gradskog
odlagališta Virovitica

22.348,80 kn

3.

Izgradnja reciklažnog
dvorišta

2.323.923,24 kn

XI. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA
PLANA
Planom gospodarenja otpadom Općine
Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine, za
2019. godinu predviđena je provedba slijedećih
aktivnosti, a izvršene su kako slijedi:
Redni
broj
1.
2.

3.

4.

Aktivnost
Izgradnja reciklažnog
dvorišta
Nabava kompostera za
domaćinstva – odvojeno
sakupljanje biootpada u
domaćinstvima
Nabava dodatnih
spremnika za miješani
komunalni otpad,
biorazgradivi otpad te
odvojeno skupljanje
izdvojenih korisnih
sastojaka (papir i
plastika) komunalnog
otpada
Monitoring nad
saniranim odlagalištem
otpada

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
DJELOMIČNO (u 2020.
godini izgrađeno)
NE

DJELOMIČNO
(u postupku)

DA
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XII. ZAKLJUČAK

Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje
za razdoblje 2018. – 2023. godine određuje i
usmjerava gospodarenje otpadom na području
Općine Suhopolje.
Iako je Općina Suhopolje u svrhu provedbe
aktivnosti gospodarenja otpadom u 2019. godini,
poduzela niz mjera u cilju poboljšanja kvalitete
sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, analizom provedbe Plana gospodarenja otpadom
za općinu Suhopolje uočava se potreba za kontinuiranim provođenjm edukacije korisnika
usluge odvoza otpada odnosno osoba koje proizvode otpad.
U narednom periodu posebna će se pozornost posvetiti uspostavi reciklažnog dvorišta
kako bi se u potpunosti postupilo prema Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom. Osim toga,
pristupit će se edukaciji stanovništva vezano
uz zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje u
domaćinstvima (informatička oprema, baterije,
žarulje, boje za premazivanje i sl.),te odvojenom
sakupljanju otpada (plastike, papira, tekstila i
dr.).
Općina Suhopolje ima relativno čist i sačuvan
prirodni okoliš (vodu, zrak, tlo), u Općini nema
značajnije industrije, a značajan se porast ne
očekuje ni u dogledno vrijeme uz pretpostavku
da će gospodarenje otpadom i druge mjere za
zaštitu i očuvanje okoliša (biološke i krajobrazne
raznolikosti) imati sve više standarde i kriterije
te se ne očekuje veći negativni utjecaj na okoliš i
njegovo onečišćenje.
Sve u svemu, može se zaključiti da se tijekom
2019. godine nastojalo realizirati što više mjera
predviđenih Planom gopsodarenja otpadom, a s
realizacijom istih nastaviti će se i u narednom
periodu.
KLASA: 351-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-1
Suhopolje, 19. ožujak 2020. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13, 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
27. ožujka 2020. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za područje
općine Suhopolje za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za područje općine
Suhopolje za 2019. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.
KLASA: 351-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-3
Suhopolje, 27. ožujak 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Broj 3
REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Savjet mladih Općine Suhopolje
KLASA: 021-05/20-03/1
URBROJ: 2189/05-09/49-20-3
Suhopolje, 19. ožujka 2020. godine

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH
OPĆINE SUHOPOLJE
1. siječnja 2019. godine – 31. prosinca 2019. 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.
U Savjet mladih Općine Suhopolje, tijekom
2019. godine sudjelovali su sljedeći članovi i
zamjenici članova:
Ivona Bišćan - za članicu
Nataša Đurđević - za zamjenicu članice
Marina Tolo - za članicu
Martina Šaka - za zamjenicu članice
Marija Hodak - za članicu
Red.
broj
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Ime i prezime

Dužnost

1.
sjednica
27.2.‘19.

Ivana Topić – Doležal - za zamjenicu članice
Tomislav Bišćan - za člana
Tajana Horvat - za zamjenicu člana
Armin Kožar - za člana
Vedran Kovač - za zamjenika člana
Maja Orozović - za članicu
Marina Borovec - za zamjenicu članice
Anja Fosić - za članicu
Marija Smolčić - za zamjenicu članice
Sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14),
odnosno sukladno članku 16. stavku 6. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
4/14), u zakonski određenom roku, do 31. ožujka, podnosi se predstavničkom tijelu jedinice
lokalne samouprave, odnosno Općinskom vijeću
Općine Suhopolje sljedeće godišnje izvješće o
radu Savjeta mladih Općine Suhopolje.
Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 4/14) Savjet mladih
održava redovite sjednice najmanje jednom
svaka tri (3) mjeseca, a po potrebi i češće.
Sjednicama Savjeta mladih Općine Suhopolje
prisustvovala je većina članova, no i određeni
zamjenici članova, i to kako slijedi:
2.
3.
4.
sjednica sjednica sjednica
27.5.’19. 16.9.’19. 16.12.’19.

Ukupno
sjednica
2019.

Nazočnost
2019.

1.

Ivona Bišćan

predsjednica

+

+

+

+

4

4

2.

Marina Tolo

članica

+

+

+

+

4

4

3.

Marija Hodak

članica

+

+

+

+

4

4

4.

Tomislav Bišćan

član

+

+

+

+

4

4

5.

Armin Kožar

zamjenik
predsjednika

+

+

+

+

4

4

Maja Orozović

članica

+

+

+

+

4

4

7.

Anja Fosić

članica

+

+

+

+

4

4

1.

Nataša Đurđević

zamjenica

+

+

+

+

4

4

2.

Martina Šaka

zamjenica

+

+

+

+

4

4

3.

Ivana Topić - Dolažel zamjenica

+

+

+

+

4

4

4.

Tajana Horvat

zamjenica

+

+

+

+

4

4

5.

Vedran Kovač

zamjenik

+

+

+

+

4

4

6.

Marina Borovec

zamjenica

+

+

+

+

4

4

7.

Marija Smolčić

zamjenica

+

+

+

+

4

4

6.
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Napomena: Sukladno članku 13. Odluke
o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 4/14)
sjednicama su dužni biti 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 2019. godini
Od dana kada je konstituiran Savjet mladih
Općine Suhopolje, kao i prethodnih godina, 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. Pri svome djelovanju kontinuirano se svojim radom i djelovanjem zalagao za podizanje kvalitete života mladih
na području Općine Suhopolje.
Naš savjet mladih po drugi puta, pridružio
se nacionalnoj volonterskoj akciji 72 sata bez
kompromisa, također Općina Suhopolje jedina
je općina koja sudjeluje u ovoj hvalevrijednoj
inicijativi. Tijekom 2 dana organizirali smo 12
akcija u kojima je sudjelovalo 17 volontera prvi
dan i 18 volontera drugi dan sa područja Općine
Suhopolje, a priključilo nam se 20 volontera
prvi dan i 10 volontera drugi dan sa područja
županije te 19 volontera iz Zagreba i jedna volonterka iz Češke. Volonteri su razveselili veliki
broj stanovnika Općine nakon što su uredili i
obojili temelje školske ograde i klupe za đake,
uredili igralište u Kolodvorskoj ulici, pomogli
starim i nemoćnim sumještanima u krčenju
njihova dvorišta u Suhopolju, obojili župne
ograde u Cabuni i Orešcu, uredili okruženje
naših umirovljenika u njihovoj udruzi, uredili
dječja igrališta u Cabuni i Žiroslavlju, posadili
maćuhice po Suhopolju i prikupljali namirnice
za socijalnu samoposlugu Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica.
U ovoj akciji uvelike nam je pomogla Općina
Suhopolje koja je sve svoje resurse stavila na
raspolaganje te na omogućila korištenje općinske zgrade i prijevoznog sredstva bez čega bi ova
akcija bila nemoguća. Također nam je provedbu
olakšala Osnovna škola Suhopolje koja je u
dogovoru sa restoranom Park pripremila ručak
za sve volontere i koordinatore. Suradnja sa na-

cionalnim odborom za organizaciju ove inicijative bila je vrlo pozitivno iskustvo koje se
nadamo ponoviti i u 2020. godini.
Također, proveli smo humanitarnu akciju
„Suhopoljska Božićna akcija“, odnosno prikupljali raznolike namirnice za pomoć potrebitima, obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
starima i nemoćnima. Apelirali smo da se akciji osim mještana uključe i sve Udruge s područja Općine Suhopolje, mjesni odbori, Župa
Suhopolje i sama Općina. Akcija je uspješno
provedena te smo opet uspjeli unijeti veselje i
radost u pojedine obitelji.
Sve navedene aktivnosti, kao i sve ostale
koje je Savjet mladih Općine Suhopolje proveo
u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31.
prosinca 2019. godine, odradio je uz veliku podršku i pomoć predsjednice Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, načelnika Općine Suhopolje,
svih djelatnika Općine Suhopolje, udruga sa područja Općine Suhopolje i svih mladih.
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 navedenoga.
Predsjednica
Ivona Bišćan, mag. ing. agr., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 26. sjednici održanoj dana
27. ožujka 2020. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje
01. siječanj 2019. godine
do 31. prosinac 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Savjeta mladih
Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja
2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.
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Članak 2.

Članak 2.

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

Za novu članicu Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Suhopolje“ Suhopolje imenuje se MARIJA HODAK.
Članak 3.

KLASA: 021-05/20-03/1
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 27. ožujak 2020.

Temeljem Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Suhopolje“ Suhopolje KLASA: 601-02/1601/2, URBROJ: 2189/05-03/15-16-3, od 20.
lipnja 2016. godine i članka 2. Ove Odluke, za
članove Upravnog vijeća imenuju se:
MARIJA HODAK
ZORICA HEGEDUŠIĆ
IVANA TOPIĆ DOLEŽAL.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

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

Članak 4.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 19. Statuta
Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje („Službeni
glasnik“ Općine Suhopolje broj 9/13, 6/15 i 9/15)
te na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13,
2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Suhopolje
na svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. ožujka
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje
Članak 1.
Razrješuje se KSENIJA ĆURIĆ dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“
Suhopolje u koji je imenovana Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje KLASA:
601-02/16-01/2, URBROJ: 2189/05-03/15-16-3,
od 20. lipnja 2016. godine.
KSENIJA ĆURIĆ razrješuje se dužnosti člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“
Suhopolje danom donošenja ove Odluke.

MARIJI HODAK mandat člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje traje
do isteka vremena na koje je bila izabrana članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“
Suhopolje koju je zamijenio.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavljuje se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 601-02/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-4
Suhopolje, 27. ožujak 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

		
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.
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1. UVOD
Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za razdoblje od 2019.
do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Strategija)
donosi Općinsko vijeće Općine Suhopolje.
U Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano
je da lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima (prihodi koji lokalnim jedinicama pripadaju
i koje ostvaruju u skladu s propisima), upravljaju i raspolažu pokretninama i nekretninama
(upravne zgrade, stanovi, poslovni prostori, objekti komunalne infrastrukture, školski, zdravstveni, kulturni i sportski objekti, igrališta i druge
nekretnine). Prema odredbama spomenutog Zakona, lokalna jedinica je dužna pokretninama i
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nekretninama upravljati, koristiti ih i raspolagati
njima pažnjom dobrog gospodara. U Zakonu
o upravljanju državnom imovinom (»Narodne
novine«, broj 52/18) navodi se da upravljanje i
raspolaganje imovinom mora biti predvidljivo, a
predvidljivost upravljanja i raspolaganja imovinom ostvaruje se načelno jednakim postupanjem
u istim ili sličnim slučajevima. Strategijom upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. 2025. (»Narodne novine«, broj 96/19) navedeno
je da za upravljanje i raspolaganje imovinom
lokalnih jedinica potrebno uspostaviti jednaka
pravila postupanja koja vrijede i za upravljanje i
raspolaganje državnom imovinom.
Strategija se izrađuje sukladno člancima 15.
i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18), a određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje. Ovaj se
dokument objavljuje prvi put.
Cilj ove Strategije je dugoročno osigurati
održivo, učinkovito i transparentno upravljanje
i raspolaganje imovinom Općine Suhopolje u
skladu sa općim ciljem Strateškog plana Ministarstva državne imovine za razdoblje 2018. 2020. godine. Održivost je važna za život i rad
postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je
osigurati da imovina Općine Suhopolje bude u
službi gospodarskog rasta.
Upravljanje imovinom Općine Suhopolje podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja
koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati
gospodarski rast. Općina Suhopolje osigurava
kontrolu nad svojom imovinom i prihodima koji
se mogu koristiti za opće dobro i važan su instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva.
Učinkovito upravljanje imovinom Općine
Suhopolje potiče razvoj gospodarstva i značajno
je za njegovu stabilnost, a istodobno doprinosi
boljoj kvaliteti života svojih građana.
Upravljanje imovinom uključuje brigu i aktivnosti za sve oblike imovine kojima Općina
Suhopolje raspolaže. Gospodarski i razvojni interesi Općine Suhopolje odredit će ekonomske
koristi koje Općina može imati od korištenja pojedinog oblika imovine.
Procjena potencijala imovine Općine
Suhopolje mora se zasnivati na snimanju, popisu
i ocjeni realnog stanja. Izrada evidencije imovine
je početak, a ocjena njenog razvojnog potencijala i procjena vrijednosti je sljedeća aktivnost.
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Važan preduvjet realizacije Strategije je
donošenje potrebnih akata, kojima će se dodatno
urediti različiti i brojni pojavni oblici imovine
Općine Suhopolje.
Glavno je polazište kako vlasnik općinske
imovine može biti jedino Općina Suhopolje, kao
jedinica lokalne samouprave. Vlasništvo je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje
svoga nositelja da s tom stvari i koristima od
nje čini što ga je volja te da svakoga drugog od
toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima
i zakonskim ograničenjima. Vlasništvo podrazumijeva posjedovanje (vršenje faktične vlasti
na stvari), uporabu i održavanje, korištenje (uporaba i ubiranje plodova ili koristi koje stvar daje)
te raspolaganje (pravo da se stvar otuđi ili optereti), a sukladno članku 30. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«,
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14). Sukladno odredbama spomenutog Zakona vlasnik ima, među ostalim, pravo
posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja
svojom stvari.
Upravljanje imovinom su sve sustavne i koordinirane aktivnosti i prakse kojima organizacija
(u ovom slučaju Općina Suhopolje) optimalno
i održivo upravlja svojom fizičkom imovinom
i njihovom udruženom uspješnošću, rizicima
i rashodima u tijeku njihova životnog ciklusa
u svrhu ostvarivanja svojega organizacijskog
strateškog plana.
Jedan od temeljnih ciljeva Općine Suhopolje
je uspostava i izgradnja kvalitetnog sustava integralnog upravljanja imovinom kojem će se
posvetiti posebna pažnja.
Na temelju odredbi članaka 19. i 21. Zakona o
Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«,
broj 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Virovitičko-podravske županije.
Izvješće o obavljenoj reviziji – upravljanje i
raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području
Virovitičko-podravske županije (dalje u tekstu: Izvješće o obavljenoj reviziji) objavljeno
je u siječnju 2016. godine i nalazi se na Internet
stranici Državnog ureda za reviziju:
http://www.revizija.hr/izvjesca/2016/rr-2016/
revizije-ucinkovitosti/upravljanje-i-raspolag-

Broj 3

anje-nekretninama-lokalnih-jedinica/viroviticko-podravska-zupanija.pdf
U ostvarivanju temeljnih dugoročnih ciljeva
Općina Suhopolje vodit će se preporukama koje
su navedene u Izvješću o obavljenoj reviziji koja
sadrži nalaz i preporuke.
2. VAŽEĆI NORMATIVNI I
INSTITUCIONALNI OKVIR
Zakoni i drugi propisi
Stjecanje, upravljanje i raspolaganje imovinom propisano je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima. Kako postojeći normativni
okvir brojnim zakonima i podzakonskim aktima uređuje područje stjecanja, upravljanja,
raspolaganja i korištenja imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje, svjesni smo nemogućnosti
normativnog objedinjavanja upravljanja cjelokupnom imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
u jednom propisu.
U nastavku se iznose najvažniji zakoni i
podzakonski akti kojima je regulirano stjecanje,
upravljanje, raspolaganje i korištenje imovinom
u vlasništvu Općine Suhopolje.
Ustav i Zakoni:
• Ustav Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00,
124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10,
05/14),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
(»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19),
• Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
• Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04,
76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18,
66/19),
• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18),
• Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, broj
18/13, 127/13, 74/14 ,98/19),
• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj
153/13, 20/17, 39/19),
• Zakon o građevinskoj inspekciji (»Narodne
novine«, broj 153/13),
• Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
(»Narodne novine«, broj 74/14, 69/17, 98/19),
• Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«,
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broj 120/16),
• Zakon o javno-privatnom partnerstvu
(»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18),
• Zakon
o
komunalnom
gospodarstvu
(»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
• Zakon o koncesijama (»Narodne novine«,
broj 69/17),
• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
• Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«,
broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18),
• Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99,
92/99, 43/00, 131/00, 131/00, 27/01, 34/01,
65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19),
• Zakon o središnjem registru državne imovine
(»Narodne novine« broj 112/18),
• Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj
73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18),
• Zakon o obveznim odnosima (»Narodne
novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18),
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine«, broj 20/18, 115/18, 98/15),
• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«,
broj 78/15, 118/18),
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12,
143/13, 65/17, 14/19),
• Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
(»Narodne novine«, broj 145/10, 70/17),
• Zakon o poticanju ulaganja (»Narodne
novine«, broj 102/15, 25/18, 114/18),
• Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19),
• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
(»Narodne novine«, broj 78/15),
• Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92,
69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 02/94,
44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96,
111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98,
22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02),
• Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj
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87/08, 136/12, 15/15),
• Zakon o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19),
• Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj
56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19),
• Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18, 52/19),
• Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15,
102/19),
• Zakona o sustavu strateškog planiranja i
upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 123/17.),
• Zakon o strateškim investicijskim projektima
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
29/18, 114/18),
• Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu
stambenih kredita (»Narodne novine«, broj
31/11),
• Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj
68/18, 115/18, 98/19),
• Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne
novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),
• Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«,
broj 65/18),
• Zakon o turističkom i ostalom građevinskom
zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj
92/10),
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18),
• Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(»Narodne novine«, broj 80/11),
• Zakon o ustanovama (»Narodne novine«,
broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva
i drugih središnjih tijela državne uprave
(»Narodne novine«, broj 93/16, 104/16,
116/18),
• Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 150/11, 119/14, 93/16, 116/18),
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
• Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj
66/19),
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• Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora (»Narodne novine«, broj 125/11,
64/15, 112/18),
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18),
• Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«,
broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
• Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«,
broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),
• Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne
novine«, broj 63/19).
• Podzakonski propisi i drugi akti:
• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«,
broj 88/17),
• Pravilnik o evidencijama u arhivima
(»Narodne novine«, broj 90/02, 106/07),
• Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne
novine«, broj 12/14, 56/14),
• Pravilnik o jednostavnim i drugim
građevinama i radovima (»Narodne novine«,
broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19),
• Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj
reambulaciji (»Narodne novine«, broj
147/08),
• Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne
novine«, broj 84/07, 148/09),
• Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva
(»Narodne novine«, broj 67/99),
• Pravilnik o kontroli energetskog certifikata
zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj
73/15),
• Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne
novine«, broj 32/14),
• Pravilnik o metodama procjene vrijednosti
nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15),
• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora
građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog
izvješća nadzornog inženjera (»Narodne
novine«, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19),
• Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, broj 55/14, 41/15,
67/16, 23/17),
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju
projekata građevina (»Narodne novine«, broj
64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),
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• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj
78/13),
• Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko
certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne
novine«, broj 73/15, 133/15),
• Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim
elaboratima (»Narodne novine«, broj 86/07,
148/09),
• Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (»Narodne novine«, broj
85/15),
• Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima
(»Narodne novine«, broj 90/02),
• Pravilnik o registru koncesija (»Narodne
novine«, broj 01/18),
• Pravilnik o registru prostornih jedinica
(»Narodne novine«, broj 37/08),
• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
(»Narodne novine«, broj 46/18, 98/19),
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje
ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne
novine«, broj 32/14, 69/14, 27/15),
• Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite
i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi
stručnog osoblja arhiva (»Narodne novine«,
broj 65/04),
• Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne
novine«, broj 90/02),
• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne
ceste (»Narodne novine«, broj 53/02, 20/17),
• Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«,
broj 63/04, 106/07),
• Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o
javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 65/17),
• Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
95/18),
• Uredba o postupcima koji prethode sklapanju
pravnih poslova raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje,
razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa
stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u
korist Republike Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 95/18),
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• Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca
i objavama koncesija (»Narodne novine«, broj
20/13),
• Uredbu o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi („Narodne novine“,
broj 100/17),
• Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 137/12, 78/15),
• Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na
korištenje nekretnina za potrebe tijela državne
uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (»Narodne
novine«, broj 127/13),
• Uredba o načinima raspolaganja dionicama i
udjelima (»Narodne novine« broj 95/18),
• Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine« broj 127/13),
• Uredba o objavama javne nabave (»Narodne
novine«, broj 10/12),
• Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14),
• Uredba o osnivanju prava građenja i prava
služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
10/14, 95/15),
• Uredba o poticanju ulaganja (»Narodne
novine«, broj 31/16,02/19),
• Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
(»Narodne novine«, broj 74/14),
• Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti
nekretnina (»Narodne novine«, broj 28/19),
• Uredba o raspolaganju nekretninama koje
se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna te drugim osobama (»Narodne
novine«, broj 80/11),
• Uredbu o mjerilima i kriterijima dodjele na
korištenje nekretnina za potrebe tijela državne
uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (»Narodne
novine«, broj 127/13),
• Uredba o registru državne imovine (»Narodne
novine«, broj 55/11),
• Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine (»Narodne novine«, broj
40/97, 117/05),
• Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom
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uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih
postupaka elektroničkim putem (»Narodne
novine«, broj 56/14),
• Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku
dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog
društva radi provođenja programa i projekata
od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH
30/06/15).
2.2. Obuhvat oblika općinske imovine
U nizu zakona može se sagledati veći broj
oblika imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Oni ukazuju na bogatstvo i
raznolikost te veliki potencijal ove imovine.
Očekivane koristi od upotrebe imovine moraju
postati važnim motivom aktivnosti i biti pažljivo
naznačeni u svim razvojnim strategijama i operativnim planovima.
Pojavni oblici imovine kojima Općina
Suhopolje raspolaže su sljedeći:
• poljoprivredno zemljište,
• građevinsko zemljište,
• šume i šumska zemljišta,
• poslovni prostori i prostori javne namjene, u
vlasništvu Općine Suhopolje,
• groblja i mrtvačnice,
• ceste,
• sportski objekti,
• imovina u obliku dionica i poslovnih udjela u
trgovačkim društvima,
• prihodi proračuna koji se ostvaruju na temelju
naplaćivanja naknada za korištenje imovine,
• potraživanja Općine prema fizičkim i pravnim
osobama,
• ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu.
Načela upravljanja imovinom Općine
Suhopolje sukladno važećem zakonskom okviru
Općina Suhopolje svojom imovinom treba
upravljati učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.
Načelo odgovornosti - osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja
funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom,
nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima
upravljanja i raspolaganja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji
ne postupaju sukladno propisima.
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Načelo javnosti - upravljanja imovinom osigurava se propisivanjem preglednih pravila i kriterija upravljanja imovinom u propisima i drugim
aktima koji se donose na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)

te njihovom javnom objavom, određivanjem ciljeva upravljanja imovinom u Strategiji upravljanja imovinom i Godišnjem planu upravljanja
imovinom, redovitim upoznavanjem javnosti s
aktivnostima tijela koja upravljaju imovinom i
javnom objavom odluka o upravljanju imovinom.
Načelo ekonomičnosti - imovinom se upravlja sukladno načelu ekonomičnosti radi
ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Republike Hrvatske.
Načelo predvidljivosti - upravljanje i raspolaganje imovinom mora biti predvidljivo za uprave, dioničare i članove trgovačkih društava u
kojima dionicama i poslovnim udjelima upravlja tijelo kojemu je ta ovlast dana u nadležnost,
odnosno za suvlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama i ostalim pojavnim
oblicima imovine. Predvidljivost upravljanja
i raspolaganja imovinom ostvaruje se načelno
jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima.
Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja
državnom imovinom za razdoblje od 2019. do
2025. godine te na Izvješće o obavljenoj reviziji
i na odredbe odluka donesenih u vezi s upravljanjem imovinom.
Republika Hrvatska upućuje na potrebu radikalno drugačije upotrebe imovine u državnom
vlasništvu pa tako i imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje. Fokusiranje na stvaranje novih vrijednosti ključ je svih strukturnih reformi koje
moraju osigurati bolji život svojim građanima.
Načelo učinkovitosti (»dobroga gospodara«)
predstavlja učinkovito upravljanje svim pojavnim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje iz čega proizlazi potreba za aktiviranjem nekretnina u vlasništvu Općine te postavljanje u funkciju gospodarskog razvoja.
Osnovna pretpostavka za promjene u učinkovitijem korištenju imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje jest jačanje svijesti da imovina mora
biti u funkciji stvaranja novih i dodanih vrijednosti, a ne trošak i teret koji opterećuje i koči razvoj.
Prema dostupnim informacijama, dio razvijenih zemalja iz okruženja Republike Hrvatske

uspješno gospodari svojom imovinom na principima »ekonomske koristi«, stvarajući dobit
i ostvarujući zadovoljavajuću zaposlenost. Iz
suvremenih ekonomskih kretanja, po svemu
sudeći, za uspjeh upravljanja imovinom u suvremenoj ekonomiji nije presudan tip vlasništva već
kvaliteta upravljanja istom.
Općina Suhopolje treba postupati kao dobar
gospodar i pratiti preporuke Revizije, a da bi se
to ostvarilo, potrebno je osigurati stručne, tehničke, kadrovske i organizacijske uvjete. Općina
Suhopolje teži organizirati se na potpuno novi
način u upravljanju imovinom te, kao uspješan
gospodar, poduzima radnje i poslove u skladu s
jasnim nacionalnim i ekonomskim ciljevima.
Strategija nalaže u svojim smjernicama imatelju
imovine posjedovanje vjerodostojnog uvida u
opseg i strukturu imovine, što zahtjeva konkretne,
točne i redovito ažurirane podatke o svim pojavnim oblicima imovine kojom raspolaže.
Akti strateškog planiranja
Strategije i Strateški programi u vlasništvu
Općina Suhopolje;
Strategija razvoja programa Općine Suhopolje
za razdoblje do 2020. godine (»Službeni glasnik
Općine Suhopolje«, broj 01/17).
3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE
SUHOPOLJE
3.1. Analiza upravljanja imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela čiji je imatelj
Općina Suhopolje
Tablica 1. Trgovačka društva u (su)vlasništvu
Općinu Suhopolje
TRGOVAČKA DRUŠTVA
%
I PRAVNE OSOBE OD
TEMELJNI
VLASNIŠTVA
POSEBNOG INTERESA KAPITAL U KN
OPĆINE
ZA OPĆINU SUHOPOLJE
SUHOPOLJE

1. FLORA VTC d.o.o.

INFORMATIVNI
2. CENTAR VIROVITICA
d.o.o.
3. VIRKOM d.o.o.

4.669.300,00

0.0214165

83.636.500,00

6,40

1.385.600,00

18,75
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Postupanje Općine Suhopolje kao (su)vlasnika detaljnije definiraju:
Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne
novine«, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19),
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom
sektoru (»Narodne novine«, broj 78/15,
102/19),
Zakon o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18) ,
Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje,
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje.
Dugoročna očekivanja od trgovačkih društava
u (su)vlasništvu Općine Suhopolje odredit će se
planom upravljanja uvažavajući:
strategiju poslovanja i razvoja trgovačkih
društava,
kapitalne strukture trgovačkih društava,
pristup izvoru financiranja,
izvedena i planirana ulaganja.
Ukupni prihodi za sva poduzeća u 2018. godini bila su 96.673.616,40 kuna1. Najviši prihodi
ostvareni su u trgovačkom društvu FLORA VTC
d.o.o. i to 74 milijuna kuna.
Ukupan broj zaposlenika u svim poduzećima
je 207 osoba. Najviše zaposlenih tijekom 2018.
godine bilo je u FLORA VTC d.o.o. - 145 zaposlenih osoba, društvo INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o. tijekom 2018. godine
imala je 17 zaposlenih osoba i društvo VIRKOM
d.o.o. je tijekom 2018. godine imalo 45 zaposlenih osoba.
3.2. Analiza upravljanja nekretninama u
vlasništvu Općine Suhopolje
Postojeći model upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Suhopolje opisan je u uvodnom dijelu Strategije, a uočena je težnja da se
upravljanje imovinom obavlja transparentno i
odgovorno, profesionalno i učinkovito, u skladu
za zakonskom regulativom.
Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama u vlasništvu Općine
Suhopolje imaju Općinsko vijeće i Općinski
načelnik, osim ako posebnim zakonom nije
drukčije određeno. Općinsko vijeće, odnosno
1 Podaci se odnose na ukupno poslovanje društava bez obzira na
postotak vlasništva Općine Suhopolje i ostalih imatelja.
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načelnik stječu, otuđuju, raspolažu i upravljaju
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
pažnjom dobrog gospodara u interesu i cilju
općeg gospodarskog i socijalnog napretka
građana. Postojeći model upravljanja nekretninama normiran je putem zakonskih i podzakonskih akata, a normizacija je sprovedena i
internim aktima, tj. donošenjem odluka Općine
Suhopolje iz područja upravljanja imovinom.
Općina Suhopolje ustrojila je Evidenciju
imovine kako bi na jednom mjestu imala uvid
u nekretnine s kojima upravlja i raspolaže te
osigurala funkcionalnost, transparentnost i iskoristivost imovinskih resursa. Evidencija imovine Općine Suhopolje izrađena je u skladu sa
Uredbom o registru državne imovine (»Narodne
novine«, broj 55/11).
Akti kojima je uređeno upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje:
• Suglasnost za potpisivanje novog ugovora o
zakupu poslovnog prostora (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 07/11),
• Suglasnost za prodaju nekretnina - z.k.č.br.
2438, 2468, 2469 i 2470, kat. Općina Budanica (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«,
broj 01/12),
• Suglasnost za kupnju nekretnine - z.k.č.br.
1395, kat. Općina Suhopolje (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 01/12),
• Odluka o izmjeni suglasnosti za kupnju nekretnine - z.k.».br. 1395, kat. Općina Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
03/12),
• Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Suhopolje (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/13),
• Odluka o darovanju nekretnine (»Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 03/13),
• Odluka o izboru povjerenstva za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/13),
• Odluka o darovanju nekretnine – poslovnog
objekta u Suhopolju (k.č. 1356/1, z.k. uložak
1152, k.o. Suhopolje) (»Službeni glasnik
Općine Suhopolje«, broj 08/13),
• Odluku o davanju nekretnine na dugogodišnje korištenje (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/14),
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• Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
03/14),
• Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/14),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 04/14),
• Ispravak odluke o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/14),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/14),
• Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 07/14),
• Ugovor o zakupu poslovnog prostora
(KLASA:
330-01/16-01/2;
URBROJ:
2189/05-09/15-16-1),
• Ugovor o najmu stana (KLASA: 022-01/1701/30; URBROJ: 2189/05-02/14-17-1),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra(»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/15),
• Odluka o izboru povjerenstva za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
05/17),
• Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Suhopolje (KLASA: 022-01/18-01/5,
URBROJ: 2189/05-02/14-18-1 i »Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 05/19
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa javnog
dobra (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«,
broj 03/18),
• Odluka o prihvatu darovanja k.č. 763/2, 764/1,
765/1 i 2004/2 k.o. Suhopolje (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 07/18),
• Odluka o korištenju prostorija i inventara
mjesnih domova na području Općine Suhopolje
(KLASA: 372-01/19-01/1, URBROJ: 2189/0503/15-19-5).
• Odluka o imenovanju predstavnika povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
07/13),
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• Odluka o izmjeni odluke o izgradnji Poduzetničkih zona (»Sluažbeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 10/15),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1614),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-16-15),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-16-16),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-16-17),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-16-18),
• Odluka o usvajanju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje (»Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 04/18),
• Odluka o agrotehničkim mjerama te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/18),
• Odluka o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
06/19).
Imovinom u općinskom vlasništvu trenutačno
upravlja Općina Suhopolje – koja se nalazi na
adresi Trg sv. Terezije 10, Suhopolje na k.č. br.
1352, k.o. Suhopolje.
3.2.1. Analiza upravljanja poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine Suhopolje
Općina Suhopolje u vlasništvu, kao dio portfelja nekretnina, ima poslovne prostore. Strategijom i Planom upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje svakako treba predvidjeti
i povećanje postotka iskorištenosti poslovnih
prostora. Ovim aktivnostima je ključno postići
maksimalnu racionalnost i kontrolu troškova s
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jedne strane, a s druge strane pomnim planiranjem tekućega održavanja i investicija od strane
korisnika postići dugoročno zadržavanje vrijednosti nekretnina.
Prema dostavljenim podacima Općina
Suhopolje trenutno upravlja i raspolaže sa 19
poslovnih prostora ukupne površine 7057 m2.
Općina za obavljanje poslova iz svog djelokruga
koristi površinu od 300 m2, dijela zgrade Hrvatski dom Suhopolje. Općina također raspolaže
s jednim poslovnim prostorom koji je dan u najam Matičnom uredu Suhopolje te poslovnim

prostoru od 1725 m2 koji je namijenjen za potrebe Dječjeg vrtića Suhopolje. Osim navedenih
poslovnih prostora na području Općine nalazi
se 13 Društvenih domova i 1 prostor Mjesnog
odbora u Naudovcu ukupne površine 3887 m2
koji se koriste u skladu s Odlukom o korištenju
prostorija i inventara mjesnih domova na području Općine Suhopolje. Na raspolaganju su i 3
Sportska objekta ukupne površine 1395 m2 koji
su dani na korištenje Nogometnom klubu što je
podrobnije opisano u Tablici 2.

Tablica 2. Nekretnine u vlasništvu Općine Suhopolje koje su u zakupu
Nekretnine u vlasništvu Općine Suhopolje koje su u zakupu
Prostor/adresa

Zgrada Općine, Trg sv. Terezije 10,
Suhopolje

Površina u
m²

Korisnik

k.č. br. 1352, k.o. Suhopolje

750

Zgrada Općine i Hrvatski
dom Suhopolje

k.č. br. 1241, k.o. Borova

542

Hrvatski dom Borova

k.č. 1212, k.o. Gaćište

250

Društveni dom Zvonimirovo

520

Društveni dom Jugovo

K.č./K.o.

Poslovni prostor, Ulica Kralja Tomislava 5,
k.č. br. 1048/2, k.o. Suhopolje
Suhopolje
Hrvatski dom, Trg kralja Tomislava 9,
Borova
Društveni dom, Gaćište 101, Gaćište
Društveni dom, Stjepana Radića 1,
Zvonimirovo

k.č. 1492/1, k.o. Gaćište

Društveni dom, Alojzija Stepinca 1 Cabuna k.č. br. 779, k.o. Cabuna
Društveni dom, Trg Sv. Petra i Pavla 18,
Jugovo Polje
Zgrada Mjesnog odbora, Naudovac 45,
Naudovac
Društveni dom, Orešac 87, Orešac
Društveni dom, Pčelić bb, Pčelić

k.č. br. 310/1, k.o. Budanica
k.č. br. 324, k.o. Naudovac
k.č. br. 132/1, k.o. Orešac

k.č. br. 935/1, k.o. Pčelić

50

352

600

Matični ured Suhopolje
Društveni dom Gaćište

Društveni dom Cabuna

100

Zgrada Mjesnog odbora
Naudovac

110

Društveni dom Pčelić

350

Društveni dom Orešac

Društveni dom, Pepelana 135, Pepelana

k.č. br. 4575, k.o. Pčelić

110

Društveni dom Pepelana

Društveni dom, Mala Trapinska 6A,
Trapinska

k.č. br. 4152, k.o. Pčelić

170

Društveni dom Trapinska

245

Društveni dom Budanica

120

Nogometni klub

Društveni dom, Pivnica cesta 30, Pivnica
Slavonska
Društveni dom, Žubrica 55, Žubrica

Društveni dom, Budanica 64, Budanica
Sportski objekt, Slavonska 10, Borova
Sportski objekt, Orešac

Sportski objekt, Vukovarska bb,
Suhopolje
Poslovni prostor, Ulica Kralja
Tomislava 28, Suhopolje

k.č. br. 55, k.o. Pivnica

k.č. br. 804/1, k.o. Budanica
k.č. br 1512, k.o. Budanica
k.č. br. 309, k.o. Borova

k.č. br. 347/1, k.o. Orešac

k.č. br. 1495/3, k.o. Suhopolje

k.č. br. 946, k.o. Suhopolje

280

110

105

1170

1725

Društveni dom Pivnica
Slavonska

Društveni dom Žubrica
Nogometni klub

Nogometni klub
Dječji vrtić
“SUHOPOLJE”
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3.2.2. Analiza upravljanja građevinskim i
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Općine Suhopolje
Portfelj nekretnina Općine Suhopolje čini
građevinsko i poljoprivredno zemljište, koje
predstavlja potencijal za privlačenje investicija
i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u
upravljanju i raspolaganju zemljištem u vlasništvu Općine Suhopolje podrazumijevaju i
provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u
funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja
i prava služnosti, rješavanjem imovinskopravnih
odnosa, davanjem u zakup zemljišta te kupnjom
građevinskog i poljoprivrednog zemljišta za korist Općine Suhopolje, kao i druge poslove u vezi
sa građevinskim i poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Općine Suhopolje, ako upravljanje i
raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela.
Općina Suhopolje raspolaže i upravlja
građevinskim zemljištem koje se nalazi na
području Općine Suhopolje te je namijenjen
potrebama Općine. Podaci o građevinskim zemljištima u vlasništvu Općine mogu se pronaći na
službenoj stranici Općine Suhopolje na widgetu
Imovina. Građevinsko zemljište odnosi se na
zemljišta na kojem se nalaze groblja, parkirališta
i ugibališta, sajmište, vodosprema i na druga
neizgrađena građevinska zemljišta.

Problematika oko poljoprivrednih zemljišta
u Republici Hrvatskoj pa tako i jedinica lokalne (regionalne) samouprave, sastoji se od nesređenih imovinsko-pravnih odnosa, usitnjenosti,
malih parcela i raspršenosti. To su glavni razlozi
neučinkovitosti poljoprivredne proizvodnje. Na
to se nadovezuje nemogućnost planskoga i sustavnoga planiranja i razvoja poljoprivrednoga
gospodarstva. Program okrupnjavanja poljoprivrednoga zemljišta treba povećati prosječni
poljoprivredni posjed u Hrvatskoj i površinu
poljoprivrednoga zemljišta obiteljskih gospodarstava te smanjiti broj parcela. Kako bi se
riješio ovaj problem donesen je novi Zakon o
poljoprivrednom zemljištu prema kojem su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti program korištenja sredstava koja su prihod jedinica
lokalne samouprave namijenjena isključivo za
okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta te su dužni Ministarstvu podnositi godišnje
izvješće o ostvarivanju programa korištenja
sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.
Općina Suhopolje raspolaže i upravlja poljoprivrednim zemljištem čiji se podaci mogu
pronaći na službenoj stranici Općine Suhopolje
na widgetu Imovina. Općina je dala u zakup
421055 m2 poljoprivrednog zemljišta temeljem
Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje.

Tablica 3. Poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje koja su dana u zakup
Poljoprivredna zemljišta u zakupu
Broj čestice.

Katastarska općina

Površina

46/1

Pčelić

5844 m²

46/2

Pčelić

10112 m²

46/3

Pčelić

2976 m²

46/4

Pčelić

2912 m²

46/5

Pčelić

3061 m²

46/6

Pčelić

18088 m²

46/8

Pčelić

58509 m²

48/2

Pčelić

6111 m²

48/4

Pčelić

67366 m²

555

Suhopolje

119976 m²

85

Gvozdanska

0313 m²
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915-dio

Levinovac

935 m²

894/2-dio

Levinovac

2428 m²

855/4

Levinovac

7623 m²

2821

Pčelić

370 m²

2822

Pčelić

1660 m²

324 – dio

Naudovac

3855 m²

187 – dio

Kapan

2878 m²

3140

Pčelić

8346 m²

49

Pčelić

3884 m²

50

Pčelić

3427 m²

51

Pčelić

3783 m²

54

Pčelić

3948 m²

2350

Budanica

5095 m²

2354, 2355, 2356, 2358

Budanica

20372 m²

1212

Gačište

4842 m²

820 – dio, 820/6 – dio, 824, 833/2 –
dio, 836/2 – dio i 836/3 – dio

Levinovac

20353 m²

4623

Pčelić

11647 m²

869

Levinovac

4927 m²

2348

Pčelić

15414 m²

Jedinice lokalne samouprave ovlaštene su bez
naknade pristupiti podacima i koristiti podatke
o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države
iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba čiji je osnivač Republika
Hrvatska, kao i drugih javnih evidencija.
Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad
Zagreb ne mogu raspolagati poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države prije donošenja
Programa na koji je Ministarstvo dalo suglasnost.
Ističe se potreba voditi računa o podnesenim
zahtjevima za povrat, odnosno određivanje naknade za oduzetu imovinu temeljem Zakona
o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, jer Republika Hrvatska zajedno s jedinicama lokalne
(regionalne) samouprave može raspolagati samo
onim zemljištem za koje je pribavljena potvrda
da za isto nije podnesen zahtjev za povrat.
Općina Suhopolje vodit će knjigovodstvenu
evidenciju nekretnina te je ustrojila Evidenciju
imovine u skladu s Uredbom o registru državne
imovine (»Narodne novine«, broj 55/11).

U sklopu programa Vlade RH za poticanje
malog gospodarstva koji se već niz godina provode putem nadležnih ministarstava, donesen
je i Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13, 114/13,
41/14, 57/18). Poduzetnička zona treba osigurati osnivanje i gradnju proizvodnog objekta
u najkraćem roku, sastavni dio poduzetničke
zone je centar za edukaciju i pružanje savjeta poduzetniku o financiranju, proizvodnji i
načinu poslovanja te ravnomjerno osnivanje poduzetničkih zona kako bi se izjednačile razlike
u standardu između pojedinih županija. Namjera
osnivanja Poduzetničkih zona jest poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem
povećanja broja gospodarskih subjekata na području Općine Suhopolje i poboljšanja njihovih
poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti
poduzetnika, porast zaposlenosti, te povećanje
udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu
Općine Suhopolje.
Na području Općine Suhopolje nalazi se u
Poduzetnička zona „Bjeljevina“ i „Odboj Jug“.
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3.2.3. Analiza upravljanja nekretninama u
vlasništvu Općine Suhopolje namijenjenim
prodaji
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina
Suhopolje mora na racionalan i učinkovit način
upravljati svojim nekretninama na način da one
nekretnine koje su potrebne Općini Suhopolje
budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinu
racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju.
Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na
tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo
u formi njihove prodaje javnim natječajem.
Općina Suhopolje planira prodavati nekretnine u svom vlasništvu, u dolje navedenoj Tablici 4. su podaci o nekretninama za koje je
Općina izradila procjenu nekretnina te se namjeravaju prodavati u skorije vrijeme. Osim navedenih nekretnina Općina namjerava prodavati
i druge nekretnine ukoliko se ukaže potreba za
prodajom.

3.2.4. Analiza neprocijenjenih nekretnina u
vlasništvu Općine Suhopolje
Procjena vrijednosti nekretnina u Republici
Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni
vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj
78/15), koji je donesen 03. srpnja 2015. godine,
a na snazi je od 25. srpnja iste godine.
Ovim Zakonom uređuje se procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji,
sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva,
nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi ovoga Zakona,
metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina,
način procjene vrijednosti prava i tereta koji
utječu na vrijednost nekretnine, način procjene
iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način
prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti

Tablica 4. Nekretnine u vlasništvu Općine Suhopolje za koje se planira prodaja
Popis nekretnina za koje se planira prodaja
Opis

Broj čestice

Katastarska općina

Gvozdanska, Oranica Kućište

25/2

Gvozdanska

Površina
u m²
507

Gvozdanska, Oranica u selu

27

Gvozdanska

339

Gvozdanska, Oranica u selu

30/1

Gvozdanska

99

Gvozdanska 37, Gvozdanska, Voćnjak u selu

85

Gvozdanska

87

Gvozdanska 37A, Gvozdanska Kuća i dvor u selu

86

Gvozdanska

156

Gvozdanska, Oranica u selu

87/2

Gvozdanska

357

Gvozdanska, Oranica u selu

96

Gvozdanska

160

Gvozdanska 35, Gvozdanska, kuća i dvorište u selu

97

Gvozdanska

80

Pčelić, Voćnjak Milkač

2223

Pčelić

7817

Pčelić, Šuma Trapinska

3448

Pčelić

2262

Pčelić, Oranica Trapinska

3449

Pčelić

4197

Naudovac 43, Naudovac, Kuća, dvor i oranica u selu

325

Naudovac

138

Pčelić, Šuma Jarkovac

1936

Pčelić

693

Pčelić, Vinograd Jarkovac

1937

Pčelić

2598

Budanica, Put

1830

Budanica

1141

Budanica, Kanal

1831

Budanica

2407

Budanica, Voćnjak Budanica

1829

Budanica

1196

Budanica, Oranica i livada Budanica

1830

Budanica

17339

Budanica 86, Budanica,Kuća, 1 zgrada, dvor i oranica
Budanica

1831

Budanica

2827
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nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.
Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu s Direktivom 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o potrošačkim
kreditima koji se odnose na stambene nekretnine
i o izmjeni Direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU
i Uredbe (EU) broj 1093/2010 (tekst važan za
EGP) (SL L 60, 28. 2. 2014.).
Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti
jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i
stalni sudski procjenitelji.
Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina, koja se procjenjuje pomoću tri
metode i sedam postupaka, a propisan je i način
na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji
dobiju primjenjujući propisanu metodologiju,
koje podatke potom evaluiraju i dalje koriste.
U slučaju povrede Zakona propisani su nadzor
i sankcije. Ovisno o tome što se s nekretninom
želi ostvariti, Zakonom su propisani i posebni
načini procjene vrijednosti nekretnina.
3.2.5. Analiza zahtjeva za darovanje nekretnina upućenih Ministarstvu državne imovine
U upućenim zahtjevima za darovanje nekretnina navedena je svrha za koju jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave traže darovanje nekretnina, a pretežito se odnosi na zemljište potrebno za izgradnju poduzetničkih zona,
infrastrukturnih i drugih građevina, objekata za
društvene, kulturne i javne potrebe te lovačkih i
planinarskih domova.
Uredbom o darovanju nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske propisano je da se nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske mogu
darovati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač
Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u svrhe navedene u članku 3. spomenute Uredbe, a to su:
• ostvarenja projekata koji su od osobitog
značaja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona i drugih sličnih projekata,
• ostvarenja projekata koji su od općega javnog
ili socijalnoga interesa, poput izgradnje škola,
dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, groblja i drugih sličnih projekata, i izvršenja obveza Republike Hrvatske.
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Sve nekretnine koje su dana 01.01.2017.
bile u uporabi kao škole, domovi zdravlja, bolnice i ostale ustanove čiji su osnivači JL(R)S,
a vlasništvo su RH te se koriste u obrazovne i
zdravstvene svrhe, a nadalje i groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska
igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi,
spomen-domovi, tržnice i javne stube upisat će
se na temelju novog Zakona o upravljanju državnom imovinom u vlasništvo JL(R)S koja istima
upravlja odnosno na čijem se području ustanova
nalazi. Sukladno tome, JL(R)S imaju dužnost dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje isprave
podobne za upis prava vlasništva na gore spomenutim nekretninama do 31.12.2019. Ministarstvo
će potom razmotriti zahtjev te izdati ispravu
podobnu za upis prava vlasništva na navedenim
nekretninama JL(R)S, odnosno ustanovi sukladno pravovremeno podnesenim zahtjevima.
Ustanove su pri tome dužne provesti sve
pripremne i provedbene postupke uključujući
i formiranje građevinskih čestica u svrhu upisa
vlasništva na navedenim nekretninama u zemljišne knjige. Troškove spomenutih postupaka
snose JL(R)S, odnosno ustanove.
Općina Suhopolje je zatražila darovanje
nekretnina od Ministarstva državne imovine te
prema potrebi namjerava zatražiti i druge nekretnine značajne za razvoj Općine Suhopolje.
3.2.6. Nekretnine Republike Hrvatske i
lokalna i područna (regionalna) samouprava
S nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, u odnosu na zahtjeve jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, postupalo se
uglavnom na način da se udovoljavalo njihovim
zahtjevima te su im nekretnine darovane u svrhu
izgradnje infrastrukturnih objekata, odnosno
drugih objekata kojima se podizao obrazovni,
kulturni ili drugi standard. Pri tome su temelj
bili i još uvijek jesu, Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina i novi Zakon o upravljanju državnom imovinom.
Jedinice lokalne samouprave koje su fizičkim
osobama isplatile naknadu za zemljište oduzeto
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a koje je sukladno posebnom propisu post-
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alo vlasništvo Republike Hrvatske po sili zakona,
mogu do 31. prosinca 2018., a najkasnije 60 dana
od primitka pravomoćnog rješenja podnijeti zahtjev prema Republici Hrvatskoj za naknadu.
Republika Hrvatska izvršiti će obvezu prema
jedinici lokalne samouprave isključivo raspolaganjem nekretninama i/ili drugim pravima u
vlasništvu Republike Hrvatske, u korist jedinice
lokalne samouprave u vrijednosti do ukupnog
iznosa isplaćene naknade za oduzeto zemljište
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Ukupni iznos isplaćene naknade za
oduzeto zemljište za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine jednak je zbroju iznosa
naknade koji je pravomoćno utvrđen, do dana
podnošenja zahtjeva u upravnom ili parničnom
postupku povodom utvrđivanja iznosa naknade
za oduzeto zemljište i kamatama obračunanim
na isti iznos na dan isplate fizičkoj osobi. U
slučaju raspolaganja nekretninama i/ili drugim
pravima u vlasništvu Republike Hrvatske u korist jedinice lokalne samouprave procijenjena
vrijednost nekretnine i/ili prava u vlasništvu Republike Hrvatske mora biti jednaka ukupnom iznosu isplaćene naknade za oduzeto zemljište za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Raspolaganje nekretninama i/ili drugim pravima
u vlasništvu Republike Hrvatske u korist jedinice
lokalne samouprave provodi se bez naknade za
raspolaganje (bez isplate kupoprodajne cijene).
Ključan element uspješne aktivacije imovine
su kvalitetni projekti i donošenje prostornih planova od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U proteklom su razdoblju
nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske često
zapostavljane u prostornim planovima, a parcijalni interesi dominirali su u donošenju tih dokumenata, jer su u mnogim prostornim planovima
određene male i za investicije neadekvatne parcele
građevinskog zemljišta, što je onemogućavalo
veće investiranje. Na tom se nivou uočila potreba
za okrupnjivanjem čestica u vlasništvu Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Nadležna državna tijela ne raspolažu podacima o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze unutar obuhvata
dokumenata prostornoga uređenja, a Registar
nekretnina Republike Hrvatske nije funkcionalno
uspostavljen. Sukladno odredbama novog Zakona
o upravljanju državnom imovinom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su
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u postupku izrade i donošenja prostornog plana
županije i prostornog plana uređenja općine/
grada dostaviti Ministarstvu odluku o izradi toga
plana a u planu je i donošenje novog Zakona o
središnjem registru državne imovine.
Središnji registar predstavljat će sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu
i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne
imovine. Pod pojmom državne imovine podrazumijeva se sva nefinancijska i financijska imovina države i to: imovina u vlasništvu Republike
Hrvatske, imovina jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, imovina trgovačkih društava, zavoda i drugih pravnih osoba čiji
je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
imovina ustanova kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave,
imovina ustanova kojima je jedan od osnivača
ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili
jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave i imovina pravnih osoba s javnim
ovlastima te pojavni oblici državne imovine koji
su tim pravnim osobama na temelju posebnog
propisa ili pravnog posla dani na upravljanje ili
korištenje.
U proteklom razdoblju vršena su značajna
darovanja u korist jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, bez provedbe stvarnog
nadzora, a osobito radi utvrđivanja jesu li predmetne nekretnine uopće stavljene u funkciju i je
li funkcija u skladu sa svrhom darovanja. Najveći
problem pritom su darovanja u svrhu osnivanja
zona malog gospodarstva, gdje nerijetko nekretnine koje su darovane u tu svrhu nisu stavljene
u funkciju, već su nakon prijenosa prava vlasništva s Republike Hrvatske na jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave ostale zapuštene ili se njima dalje raspolagalo, a dobiveni se
novac iskoristio za druge svrhe.
3.2.7. Stanje dokumentacije o nekretninama
Katastar – Državna geodetska uprava ima
relativno pouzdane i precizne podatke o broju i
obliku katastarskih čestica na području Općine
Suhopolje.
Zemljišne knjige – Općina Suhopolje procjenjuje da je od ukupne njene imovine dio čestica upisan u zemljišnim knjigama, no da postoji
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potreba za provođenjem obnove katastra i zemljišnih knjiga, jer su službene katastarske i zemljišnoknjižne evidencije neusklađene.
Registar državne imovine – na službenoj Internet stranici Ministarstva državne imovine objavljen je Registar državne imovine:
http://registar-imovina.gov.hr/default.aspx?action=nekretnine
Državna riznica – Ministarstvo financija
je izradilo obvezujuće Upute o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu
Republike Hrvatske. Navedene Upute obuhvaćaju obveznike njene primjene, tumačenje
obuhvata imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebu usklađivanja knjigovodstvenog
sa stvarnim stanjem imovine, načela iskazivanja
vrijednosti imovine, postupak procjene vrijednosti imovine te knjigovodstveno evidentiranje
u računovodstvu proračuna.
Prostorni planovi – Općina Suhopolje
ima usvojen Prostorni plan uređenja Općine
Suhopolje:
Prostorni plan uređenja Općine Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
03/05, 07/07, 05/15 i 01/17),
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje (»Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 08/19).
Evidencije – Evidencija imovine izrađena je
u skladu sa Uredbom o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), kojom je
propisan način uspostave, sadržaj, oblik i način
vođenja registra državne imovine, a koji na
jednom mjestu obuhvaća podatke o pojedinom
obliku imovine u vlasništvu Općine Suhopolje,
kako bi bio dostupan zainteresiranim stranama.
Od izrazitog je značaja urediti evidencije
nekretnina u vlasništvu Općine jer su one temeljna pretpostavka za ekonomično upravljanje
nekretninama i učinkovito djelovanje internoga
tržišta nekretnina. U ovom su trenutku evidencije
u većini učinkovite ali neučinkovite na način da
njihove međusobne usporedbe u cijelosti nisu
moguće, što uzrokuje pomanjkanje pouzdanih
i vjerodostojnih podataka o cjelovitom opsegu
nekretnina u vlasništvu Općine, stoga će se, u
što je moguće kraćem roku, uspostaviti cjelovite
i ažurne evidencije imovine u svom vlasništvu.
Analiza upravljanja i raspolaganja ostalom
imovinom i koncesijama
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3.3.1. Mineralne sirovine
Osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska
gospodarska djelatnost na državnoj razini je
Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama,
koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade
Republike Hrvatske. Na snazi je Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 56/13, 14/14,
52/18, 115/18, 98/19) i Zakon o istraživanju i
eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«,
broj 52/18, 52/19).
Zakonom o rudarstvu (»Narodne novine«,
broj 56/13, 14/14, 52/18, 52/19, 98/19) uređuje se
istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,
gospodarenje mineralnim sirovinama i planiranje
rudarske gospodarske djelatnosti, istraživanja i
utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, izrada
i provjera rudarskih projekata, eksploatacija
mineralnih sirovina, davanje koncesije za eksploataciju, građenje i uporabu rudarskih objekata i
postrojenja, izrada rudarskih planova i izvođenje
rudarskih mjerenja, sanacija otkopanih prostora,
naknada za koncesiju, naknada štete, mjere osiguranja, sigurnosti i zaštite, stručna sprema za
obavljanje određenih poslova u rudarstvu, upravni i inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i
druga pitanja. Za istraživanje i eksploataciju obnovljivih ležišta građevinskog pijeska i šljunka
u području važnom za vodni režim primjenjuju
se propisi o vodama, a za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina iz neobnovljivih
ležišta na području važnom za vodni režim i u
zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće,
uz odredbe Zakona o rudarstvu, primjenjuju se i
propisi o vodama.
Jedince lokalne (regionalne) samouprave
dužne su u svojim razvojnim dokumentima osigurati provedbu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i osigurati njezinu provedbu u
roku od tri godine od dana usvajanja strategije
gospodarenja mineralnim sirovinama u Hrvatskome saboru.
Na području Općine Suhopolje nalazi se eksploatacijsko polje ugljikovodika „Cabuna“ i
„Pepelana“.
3.3.2. Poljoprivredno zemljište
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu
(»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/15)

Strana 46

»SLUŽBENI GLASNIK«

uređuje se: održavanje i zaštita poljoprivrednog
zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta,
promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i
naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.
Provedbom ovog Zakona očekuje se uvođenje
veće discipline u prenamjeni poljoprivrednoga
zemljišta, formiranje jezgre poljoprivrednih gospodarstava koja će imati dugoročnu perspektivu
poljoprivrednih proizvođača s obzirom na zemljišne resurse, uspostava informacijskog sustava kojom se želi poboljšati upravljanje poljoprivrednim
zemljištem te ubrzavanje raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem, što je i glavni prioritet koji treba proisteći iz provedbe Zakona.
U ukupnosti Zakon bi trebao donijeti okrupnjavanje poljoprivrednih gospodarstava, povećanje
korištenih poljoprivrednih površina te stavljanje
u funkciju do sada nekorištenog poljoprivrednog
zemljišta. Sva imovina Općine Suhopolje pa tako
i zemljišta objedinjena su u Evidenciji imovine.
Zaključna razmatranja o postojećem stanju upravljanja općinskom imovinom
Analizom postojećeg stanja upravljanja
općinskom imovinom utvrđeno je postojanje
učinkovite te sveobuhvatne kvantitativne i kvalitativne evidencije imovine kojom upravlja Općina
Suhopolje.
Provedbom analize trgovačkih društava te
drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog
interesa za Općinu Suhopolje prepoznata je neophodnost uspostave strateškog pristupa pri utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa.
Prethodno navedeno, važno je ostvariti kako bi se
prepoznale sve prioritetne aktivnosti upravljanja
te raspolaganja pravnim osobama od posebnog interesa u budućem sedmogodišnjem periodu.
Osnova efikasnog upravljanja općinskim
nekretninama jesu uređeni imovinskopravni
odnosi. Stoga je neophodno eliminirati sljedeće
prepreke:
neusklađenost zemljišnoknjižnog i katastarskog
stanja, odnosno neriješene imovinskopravne
odnose i
sudski postupci, nedovršeni različiti postupci koji
se vode u svrhu utvrđivanja prava vlasništva
kao i završeni sudski postupci za koje u zemljišnim knjigama nisu brisane zabilježbe sporova.
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Namjera Općine je dovesti nekretnine u stanje
imovinskopravne, prostorno-planske te funkcionalno-tržišne sposobnosti.
Prilikom provođenja analize utvrđene su i slabosti postojećeg sustava upravljanja općinskom
imovinom te one čine važan aspekt u oblikovanju Strategije upravljanja imovinom Općine
Suhopolje za razdoblje 2019. - 2025. godine, a
putem strateških mjera, projekata i aktivnosti navedenih u ovom dokumentu u narednom sedmogodišnjem razdoblju radit će se na postupnom
otklanjanju uočenih slabosti.
4. STRATEŠKO USMJERENJE
UPRAVLJANJA OPĆINSKOM IMOVINOM
Strateško usmjerenje podrazumijeva definiranu
viziju i strateške ciljeve te je prikazano na slici
broj 1, a detaljno razrađeno u potpoglavlju 4.1.
Vizija upravljanja općinskom imovinom te potpoglavlju 4.2. Strateški cilj upravljanja općinskom
imovinom.
Slika 1. Strateško usmjerenje upravljanja državnom imovinom
MISIJA – kreiranje okruženja pogodnog
za organizaciju učinkovitijeg i
racionalnijeg korištenja imovine u
vlasništvu Općine Suhopolje s ciljem
stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja
veće ekonomske koristi.

VIZIJA – dosljedno, sustavno i efikasno
upravljanje imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje, temeljeno na načelu
odgovornosti, ekonomičnosti,
transparentnosti i predvidljivosti sa
zadaćom zaštite imovine i njene uloge u
životu sadašnjih i budućih generacija.

STRATEŠKI CILJ – učinkovito upravljanje
svim oblicima imovine u vlasništvu
Općine Suhopolje prema načelu
učinkovitosti dobroga gospodara.
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Vizija upravljanja općinskom imovinom
Misija se ogleda u jedinstvenoj svrsi koja
stvara kontekst iz kojeg proizlazi vizija te se
utvrđuju strateški i posebni ciljevi te postavljaju mjere, projekti i aktivnosti. Misija Općine
Suhopolje je kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja
imovine u vlasništvu Općine Suhopolje s ciljem
stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće
ekonomske koristi.
Vizija ukazuje na složeni prijelaz iz trenutnog
stanja u buduće uz misiju i vrijednosti, a kroz
dinamiku strategije. Vizija Općine Suhopolje je
dosljedno, sustavno i efikasno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje, temeljeno
na načelima odgovornosti, ekonomičnosti, transparentnosti i predvidljivosti sa zadaćom zaštite imovine i njene uloge u životu sadašnjih i
budućih generacija.
Imovinski aspekt u vlasništvu Općine
Suhopolje karakterizira izniman razvojni potencijal koji treba biti usmjeren prema strateškim
razvojnim prioritetima. Kako bi se u potpunosti
ispunio potencijal općinske imovine, kao razvojna potreba prepoznata je nužnost kontinuirane
uporabe općinske imovine.
Strateški cilj upravljanja općinskom
imovinom
Temeljni cilj Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje prema načelu učinkovitosti dobroga
gospodara.
Postizanje ovog cilja dugoročni je posao, kojeg Općina Suhopolje mora ostvariti u interakciji
sa građanima i omogućiti uključivanje zainteresirane javnosti, kako bi svojim prijedlozima i
sugestijama sudjelovali u ostvarenju misije i podizanju transparentnosti.
Ovom Strategijom se iskazuje snažna volja
i opredjeljenje za boljim uređenjem naslijeđenog stanja u upravljanju imovinom Općine
Suhopolje. Strategija određuje ciljeve i smjernice
koje će se realizirati kroz planirane aktivnosti
Općine Suhopolje, trgovačkih društava te ustanova. Predlaže se postupanje Općine Suhopolje
sukladno smjernicama Strategije.
Općina Suhopolje mora organizirati očuvanje
strateški važne i vrijedne imovine, kulturne baš-
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tine i raspoloživih prirodnih resursa, a sve u cilju
očuvanja lokalne samosvojnosti, uz istodobno
osiguranje ubrzanoga ekonomskog rasta.
U tom procesu, koji mora biti trajan, nužno
je sustavno jačati društvenu svijest. Znanje, rad,
dobra organizacija i ulaganje kapitala stvaraju
pretpostavke za uspostavu novih vrijednosti, postizanje razvojnih ciljeva te, u konačnici, dobrobit
svih građana i društva u cjelini. Fokusiranje na
stvaranje novih vrijednosti ključ je ostvarenja
svih strateških reformi, kojima se osigurava bolji
život svih građana.
Ovom Strategijom definiraju se pristup i nove
polazne osnove za gospodarenje i upravljanje
imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje, i to
kroz prethodno navedeni, dugoročni strateški cilj.
5. KASKADIRANJE STRATEŠKOG CILJA
UPRAVLJANJA OPĆINSKOM
IMOVINOM
Iz strateškog cilja upravljanja općinskom
imovinom izvodi se sedam posebnih ciljeva upravljanja općinskom imovinom. Prema članku
2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske poseban
cilj je srednjoročni cilj definiran u nacionalnim
planovima i planovima razvoja jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave kojim se
ostvaruje strateški cilj iz strategije i poveznica
s programom u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Posebni ciljevi upravljanja državnom imovinom kao i programiranje pripadajućih mjera, projekata i aktivnosti2 predstavljaju
provedbu strategije upravljanja općinskom
imovinom i bit će detaljnije opisani u nastavku
poglavlja.
Posebni ciljevi biti će raščlanjeni u pogledu
programiranja pripadajućih mjera, projekata i
aktivnosti koje predstavljaju implementaciju
posebnog cilja kao i neizravnu primjenu
strateškog cilja. Također će biti prepoznati po2 Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.) mjere
su skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u određenom
upravnom području kojom se izravno ostvaruje posebni cilj, a
neizravno se pridonosi ostvarenju strateškoga cilja. Aktivnost je niz
specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno
vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnoga cilja, dok
je projekt niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju
određenim redoslijedom radi postizanja ciljeva unutar određenoga
razdoblja i određenih financijskih sredstava.
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Slika 2. Kaskadiranje strateškog
cilja
upravljanja općinskom imovinom

Slika 2. Kaskadiranje strateškog cilja
upravljanja općinskom imovinom

Broj 3

Posebni cilj 1.1. – Učinkovito upravljanje
nekretninama u vlasništvu općine Suhopolje

Poseban cilj 1.2. - Unaprjeđenje korporativnog
upravljanja i vršenje kontrola Općine
Suhopolje kao (su)vlasnika trovačkih društava

STRATEŠKI CILJ 1. – Učinkovito
upravljanje svim oblicima imovine
u vlasništvu Općine Suhopolje
prema načelu učinkovitosti
dobroga gospodara

Poseban cilj 1.3. – Uspostaviti jedinstveni
sustav i kriterije u procijeni vrijednosti
pojedinih oblika imovine, kako bi se poštivalo
važeće zakonodavstvo i što transparentnije
odredila njezina vrijednosti

Poseban cilj 1.4. – Usklađivanje i kontinuirano
predlaganje te donošenje novih akata
Poseban cilj 1.5. - Ustroj, vođenje i redovno
ažuriranje interne evidencije općinske
imovine kojom upravlja Općina Suhopolje
Posebni cilj 1.6. – Priprema realizacija i
izvještavanje o primljenim aktima strateškog
planiranja

kazatelji ishoda3 za posebne ciljeve kako bi se
provedba upravljanja općinskom imovinom
uspješno mogla pratiti te će biti identificirani
i pokazatelji rezultata4 za mjere, projekte i aktivnosti koji se metodično razrađuju godišnjim
planovima upravljanja općinskom imovinom
kao operativnim dokumentima koji se temelje na
Strategiji i kojima se provode elementi strateškog
planiranja definirani u Strategiji.
3 Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.) pokazatelj
ishoda je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje
praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju
utvrđenog posebnog cilja.
4 Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17.)
pokazatelj rezultata je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak
koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u
provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti.

Posebni ciljevi 1.7. – Razvoj ljudskih resursa,
informacijsko- komunikacijske tehnologije i
financijskog aspekta Općine Suhopolje

5.1.1. Poseban cilj 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine
Suhopolje“

Općina Suhopolje osim financijskim sredstvima upravlja i raspolaže pokretninama i nekretninama. Osim zakonima i drugim propisima,
uvjeti, procedure i način raspolaganja poslovnim
prostorom i zemljištem utvrđeni su i prethodno
navedenim internim aktima Općine Suhopolje.
Općinske nekretnine iznimno su važan resurs
kojim Općina Suhopolje mora efikasno raspolagati u cilju realizacije društvenog, obrazovnog i
kulturnog napretka te zaštite za buduće naraštaje.
Nekretnine Općine Suhopolje najvažniji su as32
pekt općinskog kapitala te je s istima potrebno
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postupati odgovorno od strane svih korisnika
upravitelja i imatelja. Sve aktivnosti upravljanja
i raspolaganja općinskom imovinom moraju se
odvijati sukladno važećim zakonima i propisima.
Prema novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka,
socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske, nekretninama se može
raspolagati u korist jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i bez naknade.
Raspolaganje se provodi na zahtjev jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na
koju se prenosi ono pravo s kojim se postiže ista
svrha, a koje je najpovoljnije za Republiku Hrvatsku. Općina Suhopolje zatražila je darovanje
nekretnine za potrebe razvoja Općine.

loga Zakona o neprocijenjenom građevinskom
zemljištu, dok su uspostavljeni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Uredba o načinima
raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredba o darovanju nekretnina u
vlasništvu Republike Hrvatske čime bi se omogućio nastavak adekvatnog upravljanja općinskom imovinom.
Krajnji cilj je ekspandirati broj investicijskih projekata uz aktivaciju neaktivne općinske
imovine, dakle realizirati barem dva investicijska projekta godišnje.
S obzirom na analizirane podatke u proteklom razdoblju, a u svrhu ostvarenja dosljednosti
adekvatnog upravljanja nekretninama koje su u
nadležnosti Općine, predlažu se daljnji postupci
u sljedećim koracima:

Tablica 5. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu
Općine Suhopolje“
Mjere - skup povezanih
Pokazatelji ishoda za poseban Pokazatelji učinka za
Poseban cilj upravljanja
projekata i aktivnosti kojim se cilj upravljanja općinskom
strateški cilj upravljanja
općinskom imovinom
ostvaruje poseban cilj
imovinom
općinskom imovinom

Učinkovito upravljanje
nekretninama u vlasništvu
Općine Suhopolje

Smanjenje portfelja nekretnina
kojima upravlja Općina
Suhopolje putem prodaje
Aktivacija neiskorištene i
neaktivne općinske imovine
putem zakupa (najma)

Na to koliko će se efikasno realizirati mjere
Smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja
Općina Suhopolje putem prodaje te Aktivacija
neiskorištene i neaktivne općinske imovine
putem zakupa (najma) trenutno utjecaj ima nesređenost imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje, odnosno
neusklađenost podataka u zemljišnim knjigama i
katastru te dugotrajnost postupka obnove zemljišnih knjiga koji je u tijeku u velikom dijelu Republike Hrvatske te novih katastarskih izmjera.
Kao potencijalno rješenje navedenih problema
čeka se rezultat prijedloga izmjena određenih
zakonskih i podzakonskih propisa poput prijed-

Doprinos smanjenju
proračunskog manjka te
povećanju kreditnog rejtinga
Uređenje zemljišnoknjižnog
stanja nekretnina kojima
upravlja Općina Suhopolje

Ujednačenje standarda
korištenja poslovnih prostora na
razini svih tijela državne uprave
te drugih korisnika proračuna

Jačanje gospodarske
konkurentnosti Općine
Suhopolje

Ostvarivanje
infrastrukturnih, socijalnih i
drugih javnih ciljeva

Poslovni prostori
U narednom sedmogodišnjem periodu na kojem
se bazira Strategija, neaktivni poslovni prostori i
stvari ponudit će se na tržištu. Cilj je da poslovni
prostori u vlasništvu Općine Suhopolje budu
popunjeni koliko je to moguće. Općina Suhopolje
mora racionalno i učinkovito upravljati poslovnim
prostorima, i to na način da oni poslovni prostori
koji su potrebni Općini Suhopolje budu stavljeni
u funkciju koja će služiti njezinu racionalnijem i
učinkovitijem djelovanju.
Svi drugi poslovni prostori moraju biti
ponuđeni na tržištu, bilo u formi najma, odnosno
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zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem. Potrebno je ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora na razini svih tijela
državne uprave te drugih korisnika proračuna.
Temeljno načelo tijekom realizacije ove aktivnosti bit će javni natječaj te procjena vrijednosti predmetnog poslovnog prostora. Nadalje, u
donošenju odluke o prodaji poslovnog prostora
vodit će se računa i o odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
5.2. Poseban cilj 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine
Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih
društava“
Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine
Suhopolje, vrlo su važna za zapošljavanje te
znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj
aktivnosti, posebno stoga što pružaju usluge
od javnog interesa s osobinama javnog dobra,
no u novije vrijeme suočena su s liberalizacijom tržišta. Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju prilagoditi svoju organizaciju
i poslovanje izazovu konkurencije te učinkovito
poslovati, a sve u skladu s principima tržišnog
natjecanja.
Za poslovanje trgovačkih društava i ustanova
u (su)vlasništvu jedinice lokalne samouprave
često su potrebne nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
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tivnosti uprava i nadzornih odbora, upravljačkih
prava i odgovornosti.
Svakako, cilj je pronalaženje ravnoteže
između nadležnosti Općine Suhopolje da aktivno
vrši svoju (su)vlasničku funkciju (kandidiranje i
izbor nadzornih odbora i uprave) te vlastite regulatorne uloge. Za svako trgovačko društvo u
okviru Plana upravljanja treba objaviti politiku
koja utvrđuje ciljeve poslovanja i razvoja trgovačkog društva. U politici poslovanja (u Planu)
trebaju biti jasno utvrđeni osnovni ciljevi poslovanja (efektivnost i profitabilnost), a strateške
smjernice moraju sadržavati, osim operativnih
aktivnosti, i kriterije mjerljivosti kojima će se
tijekom provođenja Strategije i godišnjih planova upravljanja imovinom (u određenim vremenskim intervalima i/ili u svakom momentu)
moći utvrditi stvarno stanje njihove realizacije.
To će pomoći osiguravanju jasnih zadataka za
trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine, koja
će time dobiti jasnu poruku u obliku strateških
smjernica i obaveza izvještavanja.
Glavni zadatak Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje u trgovačkim društvima je ostvarivati gospodarski rast,
razvoj, zaposlenost i financijsku korist.
Temeljne odrednice upravljanja trgovačkim
društvima u (su)vlasništvu Općine Suhopolje u
skladu s modernom međunarodnom praksom
Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine

Tablica 6. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje
kontrola Općine Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih društava
Poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Mjere - skup povezanih projekata Pokazatelji ishoda za poseban
i aktivnosti kojim se ostvaruje
cilj upravljanja općinskom
poseban cilj
imovinom

Prikupljati i pregledavati izvješća o
poslovanju trgovačkih društava
Unaprjeđenje korporativnog
upravljanja i vršenje
kontrola Općine Suhopolje Objaviti skraćene planove trgovačkih
kao (su)vlasnika trgovačkih
društava u (su)vlasništvu Općine
društava
Suhopolje

Bitna smjernica koja se odnosi na trgovačka
društva u (su)vlasništvu Općine Suhopolje, je
unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje
kontrola Općine Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih društava. Odgovornost za rezultate
poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu
Općine Suhopolje uključuje složen proces ak-

Povećanje razine
transparentnosti i javnosti
upravljanja trgovačkim
društvima u (su)vlasništvu

Pokazatelji učinka za
strateški cilj upravljanja
općinskom imovinom
Jačanje gospodarske
konkurentnosti Općine
Suhopolje
Ostvarivanje infrastrukturnih,
socijalnih i drugih javnih
ciljeva

Suhopolje od velikog su značaja za razvoj, jer
sudjeluju u stvaranju bruto društvenog proizvoda i utječu na zaposlenost i tržišnu kapitalizaciju, a podizanje kvalitete upravljanja njima
od presudne je važnosti za osiguravanje njihova
pozitivnog doprinosa cjelokupnoj ekonomskoj
učinkovitosti i konkurentnosti Općine Suhopolje.
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U obavljanju ovlasti u trgovačkim društvima u kojima Općina Suhopolje ima udjele,
potrebno je jasno i snažno deklarirati ciljeve
vlasništva, kako se ne bi umjesto jasnih pravila
i razgraničenja odgovornosti između vlasnika,
nadzornog odbora i uprave društva, ponegdje stvorili paralelni sustavi koji otvaraju prostor za
arbitrarnost, nedovoljnu odgovornost i potiru
jasna razgraničenja odgovornosti na svim razinama. Općina Suhopolje treba djelovati kao informiran i aktivan (su)vlasnik te ustanoviti jasnu
i konzistentnu (su)vlasničku politiku, osiguravajući da se upravljanje u trgovačkim društvima
obavlja na transparentan i odgovoran način s
potrebnim stupnjem profesionalnosti i učinkovitosti. Takva politika pružit će trgovačkim društvima, tržištu i široj javnosti predvidljivost i jasno
razumijevanje ciljeva Općine kao (su)vlasnika,
kao i njenih dugoročnih obveza s tim u vezi.
Trgovačka društva moraju, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, imati uspostavljenu unutarnju reviziju ili barem unutarnji nadzor.
Glavni cilj unutarnje revizije mora biti zaštita
imovine Općine Suhopolje, a glavna zadaća je nadzor nad uređenosti i ekonomičnosti poslovanja
društva, sukladno propisima i unutarnjim aktima.
Uspješnost provedbe Posebnog cilja 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje
kontrola Općine Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih društava“ mora se dosljedno pratiti,
izvještavati i vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja ishoda: Povećanje razine transparentnosti i javnosti upravljanja trgovačkim društvima u
(su)vlasništvu.
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5.3. Poseban cilj 1.3. „Uspostaviti jedinstven
sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo
važeće zakonodavstvo i što transparentnije
odredila njezina vrijednost“
Procjena vrijednosti nekretnina u Republici
Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni
vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj
78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine, a
na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.
Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti
nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode
i sedam postupaka, a propisan je i način na koji se
prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste. U slučaju povrede Zakona
propisani su nadzor i sankcije. Procjenu vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe:
stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga
uređenja izradilo je prvu fazu Informacijskog
sustava tržišta nekretnina eNekretnine. Sustav
sadrži podatke o broju transakcija za pojedino
područje, vrstu nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća,
poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko,
šumsko zemljište, postignute cijene itd.
Ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u
prometu nekretninama omogućen je lak pristup
korisnim informacijama koje su dobra podloga
za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti
tržišta nekretnina.

Tablica 7. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni
vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije
odredila njezina vrijednost“
Poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Mjere - skup povezanih
projekata i aktivnosti kojim
se ostvaruje poseban cilj

Pokazatelji ishoda za
poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Pokazatelji učinka za
strateški cilj upravljanja
općinskom imovinom

Uspostaviti jedinstven
sustav i kriterije u procjeni
Ostvarivanje
vrijednosti pojedinog oblika Snimanje, popis i ocjena realnog
Osiguranje transparentnosti
stanja imovine u vlasništvu
infrastrukturnih, socijalnih i
imovine, kako bi se poštivalo
tržišta nekretnina
važeće zakonodavstvo i što
Općine
drugih javnih ciljeva
transparentnije odredila
njezina vrijednost
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Općina Suhopolje ne planira zatražiti procjene
nekretnine tijekom 2020. godine osim ukoliko
se za to ukaže potreba. Ukoliko se ipak odluči
vršiti procjena nekretnina, procjenu može obavljati sudski vještak angažiran od strane Općine
Suhopolje za izradu elaborata o procjeni tržišne
vrijednosti nekretnina. Sadržaj i oblik elaborata
mora se izraditi sukladno zakonskim propisima i
aktima te uputama iz ugovora sklopljenog s izabranim sudskim vještakom.
Uspješnost provedbe Posebnog cilja 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni
vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi
se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“ mora
se dosljedno pratiti, izvještavati i vrjednovati
putem sljedećeg pokazatelja ishoda: Osiguranje
transparentnosti tržišta nekretnina.

taka zakonodavnog okvira. Tijekom izmjena i
dopuna starih, odnosno donošenja novih propisa
i akata neophodno je postupati javno i sukladno
važećim propisima koji reguliraju sudjelovanje
zainteresirane javnosti.

5.4. Poseban cilj 1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih
akata“

5.5. Poseban cilj 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske
imovine kojom upravlja Općina Suhopolje“

Stjecanje, upravljanje i raspolaganje imovinom propisano je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima. U svrhu povećanja efikasnosti
upravljanja općinskom imovinom, dosljedno se
radi na unaprjeđenju postojećeg normativnog
okvira kojim se uređuje upravljanje općinskom
imovinom.
Kroz dosadašnji način i regulaciju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
identificirana je potreba za racionalizacijom i
povećanjem djelotvornosti postupaka raspolaganja općinskom imovinom.
Usklađenje sustava upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Suhopolje predstavlja kontinuirani proces, što kao preduvjet zahtjeva konstantnu analizu postojećeg stanja i provođenje
dodatne regulacije u svrhu bolje aktivacije imovine, a osobito se odnosi na otklanjanje nedosta-

Značajna pretpostavka za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom je konstantno
ažuriranje uspostavljene Evidencije imovine
kojom će se ostvariti internetska dostupnost i
transparentnost u upravljanju imovinom, kao
prioritetni cilj koji se navodi i u Strategiji. Evidencija imovine je sveobuhvatnost autentičnih
i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o imovini.
Dana, 05. prosinca 2018. godine donesen je
novi Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine« broj 112/18) prema kojem su JLS obveznici dostave i unosa podataka u
Središnji registar.
Dostava podatka u Središnji registar bit će
moguća kada se donese nova Uredba o registru
državne imovine i Pravilnik o tehničkoj strukturi i načinu upravljanja Središnjim registrom.

Općina Suhopolje će u narednom sedmogodišnjem periodu dosljedno pratiti i svojim mišljenjima sudjelovati u oblikovanju novih i izmjeni
dosadašnjih akata koji utječu ili bi mogli biti od
utjecaja na učinkovitije upravljanje općinskom
imovinom.
Uspješnost implementacije Posebnog cilja
1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te
donošenje novih akata“ mora se pratiti, izvještavati i vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja
ishoda: Unaprjeđen normativni okvir za učinkovito upravljanje općinskom imovinom.

Tablica 8. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje
te donošenje novih akata“
Poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Mjere - skup povezanih
Pokazatelji ishoda za poseban Pokazatelji učinka za strateški
projekata i aktivnosti kojim se cilj upravljanja općinskom
cilj upravljanja općinskom
ostvaruje poseban cilj
imovinom
imovinom

Predlaganje izmjena i dopuna
Usklađenje i kontinuirano
važećih akata te izrade prijedloga
predlaganje te donošenje
novih akata za poboljšanje
novih akata
upravljanja općinskom imovinom

Unaprjeđen normativni okvir
za učinkovito upravljanje
općinskom imovinom

Jačanje gospodarske
konkurentnosti Općine Suhopolje
Ostvarivanje infrastrukturnih,
socijalnih i drugih javnih ciljeva
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Tablica 9. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne
evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Suhopolje“
Poseban cilj upravljanja
općinskom imovin om

Mjere - skup povezanih
Pokazatelji ishoda za poseban cilj
projekata i aktivnosti kojim se
upravljanja općinskom imovinom
ostvaruje poseban cilj
Funkcionalna uspostava
Evidencije imovine Općine
Suhopolje

Interna evidencija općinske
imovine kao upravljački sustav koji
omogućava kvalitetno i razvidno
donošenje odluka o načinima
upravljanja općinskom imovinom
kojom upravlja Općina Suhopolje

Jačanje gospodarske
Ustroj, vođenje i redovno
konkurentnosti Općine
ažuriranje interne
Suhopolje
evidencije općinske
Internetska dostupnost i
imovine kojom upravlja
Ostvarivanje infrastrukturnih,
transparentnost u upravljanju
Općina Suhopolje
socijalnih i drugih javnih
Dostavljanje podataka i promjena
imovinom
ciljeva
predmetnih podataka u Središnji
registar državne imovine
Javnom objavom ostvarit će se bolji
nadzor nad stanjem imovine kojom
Općina Suhopolje raspolaže

Općina Suhopolje dostavit će podatke i postupiti
sukladno navedenom Zakonu, čim dostava podataka u Središnji registar bude omogućena.
Strategijom će se ostvarit sljedeći ciljevi
vođenja Evidencije imovine:
uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu
Općine Suhopolje,
nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu
Općine Suhopolje,
kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju imovinom,
praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom.
Sukladno načelu javnosti na Internet stranicama Općine Suhopolje postavljen je widget
Imovina gdje je sukladno zakonskim zahtjevima i obvezama javne objave nalazi Evidencija
imovine, svi dokumenti bitni za upravljanje i
raspolaganje imovinom, objavljivat će se javni
natječaji i vijesti vezane za imovinu, a u administracijskom sustavu spremati sve dokumente
vezane za pojedinu imovinu iz Evidencije kako
bi imali sve na jednom mjestu te učinkovito i
odgovorno upravljali svojom imovinom.
Uspješnost implementacije Posebnog cilja
1.5. „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne
evidencije općinske imovine kojom upravlja
Općina Suhopolje“ mora se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećih pokazatelja ishoda:
Interna evidencija općinske imovine kao upravljački sustav koji omogućava kvalitetno i razvidno donošenje odluka o načinima upravljanja

općinskom imovinom kojom upravlja Općina
Suhopolje, Internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom te javnom objavom
ostvarit će se bolji nadzor nad stanjem imovinom
kojom Općina Suhopolje raspolaže.
5.6. Poseban cilj 1.6. „Priprema, realizacija
i izvještavanje o primjeni akata strateškog
planiranja“
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za razdoblje
od 2019. do 2025. godine (dalje u tekstu Strategija), Plan upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje za 2020. godinu i Izvješće
o provedbi Plana upravljanja, tri su ključna i
međusobno povezana dokumenta upravljanja i
raspolaganja imovinom. Strategijom se određuju
dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne
interese Općine Suhopolje. Planovi upravljanja
usklađuju se sa Strategijom i moraju sadržavati
detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Suhopolje. Izvješće
o provedbi Plana upravljanja imovinom, kao
treći ključni dokument dostavlja se do 30. rujna
tekuće godine za prethodnu godinu Općinskom
vijeću Općine Suhopolje na usvajanje.
Poglavljima godišnjih planova definiraju se
kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere,
odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje
ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve
u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja
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Tablica 10. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni
akata strateškog planiranja“
Mjere - skup povezanih
Pokazatelji ishoda za poseban
projekata i aktivnosti kojim se cilj upravljanja općinskom
ostvaruje poseban cilj
imovinom

Poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Priprema, realizacija i
izvještavanje o primjeni akata
strateškog planiranja

Poboljšan okvir strateškog
planiranja za učinkovito
upravljanje općinskom
imovinom

Unaprjeđenje upravljanja
općinskom imovinom putem
akata strateškog planiranja

imovinom Općine Suhopolje te njezine funkcije
u službi gospodarskog rasta.
Uspješnost implementacije Posebnog cilja
1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o
primjeni akata strateškog planiranja“ mora se
pratiti, izvještavati i vrjednovati putem sljedećeg
pokazatelja ishoda: Poboljšan okvir strateškog
planiranja za učinkovito upravljanje općinskom
imovinom.
5.7. Poseban cilj 1.7. „Razvoj ljudskih
resursa, informacijsko-komunikacijske
tehnologije i financijskog aspekta Općine
Suhopolje“
Uspješna provedba prethodno definiranih ciljeva moguća je jedino uz kontinuiran napredak
i jačanje ljudskog aspekta, informacijsko-komunikacijskih tehnologija te financijskih mogućnosti Općine.
Strateško upravljanje ljudskim resursima
uključuje aktivnosti unaprjeđenja ustrojstva i

Pokazatelji učinka za
strateški cilj upravljanja
općinskom imovinom
Jačanje gospodarske
konkurentnosti
Općine Suhopolje
Ostvarivanje infrastrukturnih,
socijalnih i drugih javnih
ciljeva

organizacije Općine, a potom i kontinuirane edukacije općinskih službenika koje je neophodno
zbog povećanja opsega posla u Općini.
Postojeći informacijsko-komunikacijski sustavi također zahtijevaju kontinuirano unaprjeđenje informatizacije i digitalizacije, odnosno
(automatizacije i virtualizacije radnih mjesta) te
implementaciju novih informatičkih rješenja u
području upravljanja općinskom imovinom kao i
cjelokupnog rada Općine Suhopolje (aplikacije,
informacijsko-komunikacijska infrastruktura).
Nadalje, potrebno je raditi i na poboljšanju sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava
putem investiranja u neophodnu infrastrukturu
i u adaptaciju pravnim okvirima vezanim uz
sigurnosnu problematiku te edukacije i obuku
općinskih službenika. Poboljšanje aspekta financijskog upravljanja podrazumijeva adekvatno
praćenje naplate i osiguranje većih financijskih
sredstava.
Uspješnost implementacije Posebnog cilja
1.7. „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-ko-

Tablica 11. Kaskadiranje Posebnog cilja 1.7. „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko
komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Suhopolje“
Poseban cilj upravljanja
općinskom imovinom

Razvoj ljudskih
resursa, informacijskokomunikacijske
tehnologije i financijskog
aspekta Općine Suhopolje

Mjere - skup povezanih projekata
i aktivnosti kojim se ostvaruje
poseban cilj

Pokazatelji ishoda za poseban cilj
upravljanja općinskom imovinom

Strateško upravljanje ljudskim
resursima

Poboljšan aspekt ljudskih
potencijala u smislu podrške
učinkovitom upravljanju općinskom
imovinom

Poboljšanje informatizacije i
digitalizacije
Poboljšanje financijskog
upravljanja

Pokazatelji učinka za strateški
cilj upravljanja općinskom
imovinom

Jačanje gospodarske
konkurentnosti Općine
Suhopolje

Poboljšana
informacijsko-komunikacijska
potpora u smislu podrške učinkovitom Ostvarivanje infrastrukturnih,
upravljanju općinskom imovinom
socijalnih i drugih javnih
ciljeva
Poboljšana financijska potpora u smislu
podrške učinkovitom upravljanju
općinskom imovinom
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munikacijske tehnologije i financijskog aspekta
Općine Suhopolje“ mora se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećih pokazatelja ishoda:
Poboljšan aspekt ljudskih potencijala u smislu
podrške učinkovitom upravljanju općinskom
imovinom, Poboljšana informacijsko-komunikacijska potpora u smislu podrške učinkovitom
upravljanju općinskom imovinom te Poboljšana
financijska potpora u smislu podrške učinkovitom upravljanju općinskom imovinom.
ZAKLJUČAK
Imovina Općine ima izniman prirodni i financijski potencijal, bogatstvo i raznolikost
oblika, ali u najvećoj mjeri ima izniman razvojni potencijal koji mora biti fokusiran prema
strateškim razvojnim prioritetima Općine, a koji
se neposredno vežu uz sve oblike razvojne politike. Kao preduvjet realizacije potencijala općinske imovine, prepoznata je nužnost aktivacije
neaktivne općinske imovine.
Strategija upravljanja općinskom imovinom
neophodan je akt strateškog planiranja koji je
ključan u službi postizanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih strateških razvojnih ciljeva i
zaštite općinskih interesa. Osnovna svrha ogleda
se u dosljednom očuvanju imovine i njene važnosti za život i rad postojećih i budućih generacija.
Dugoročno održivo upravljanje imovinom u
vlasništvu Općine jedan je od glavnih poticaja
izrade strateških i posebnih ciljeva, a potom i
programiranja mjera, projekata i aktivnosti. Unutar Strategije susreli smo se sa sljedećim pojavnim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje: udjeli u trgovačkim društvima čiji
je imatelj Općina Suhopolje, nekretnine i to:
poslovni prostori, građevinsko i poljoprivredno
zemljište.
Provedenom analizom trenutnog stanja upravljanja općinskom imovinom prepoznata je
polazna pretpostavka za efikasno upravljanje
općinskom imovinom, a riječ je o funkcionalnoj uspostavi sveobuhvatne evidencije imovine,
drugim riječima, podatkovne baze o svim pojavnim oblicima općinske imovine kojom upravlja Općina Suhopolje.
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Strateški cilj upravljanja općinskom imovinom je učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Suhopolje prema načelu
učinkovitosti dobroga gospodara. Upravljanje
općinskom imovinom zahtijeva pronalaženje
učinkovitih rješenja koja će dugoročno očuvati
imovinu i generirati gospodarski rast.
Poseban cilj 1.1. „Učinkovito upravljanje
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje“
provodit će se putem sljedećih mjera: smanjenje
portfelja nekretnina kojima upravlja Općina
Suhopolje putem prodaje i aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa
(najma). Uspješnost implementacije posebnog
cilja 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama
u vlasništvu Općine Suhopolje“ – će se pratiti,
izvještavati i vrjednovati putem sljedećih pokazatelja ishoda: doprinos smanjenju proračunskog
manjka te povećanju kreditnog rejtinga, uređenje
zemljišnoknjižnog stanja nekretnina kojima upravlja Općina Suhopolje i ujednačenje standarda
korištenja poslovnih prostora na razini svih tijela
državne uprave te drugih korisnika proračuna.
Poseban cilj 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine
Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih društava“
provodit će se putem sljedećih mjera: prikupljati
i pregledavati izvješća o poslovanju trgovačkih
društava i objaviti skraćene planove trgovačkih
društava u (su)vlasništvu Općine Suhopolje. Uspješnost implementacije posebnog cilja 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje
kontrola Općine Suhopolje kao (su)vlasnika trgovačkih društava“ će se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja ishoda:
povećanje razine transparentnosti i javnosti upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu.
Poseban cilj 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog
oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“ provodit će se putem sljedeće
mjere: snimanje, popis i ocjena realnog stanja
imovine u vlasništvu Općine. Uspješnost implementacije posebnog cilja 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti
pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo
važeće zakonodavstvo i što transparentnije odre-
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dila njezina vrijednost“ će se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja ishoda:
osiguranje transparentnosti tržišta nekretnina.
Poseban cilj 1.4. „Usklađenje i kontinuirano
predlaganje te donošenje novih akata“ provodit
će se putem sljedeće mjere: predlaganje izmjena
i dopuna važećih akata te izrade prijedloga novih
akata za poboljšanje upravljanja općinskom
imovinom. Uspješnost implementacije posebnog
cilja 1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje
te donošenje novih akata“ će se pratiti, izvještavati i vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja
ishoda: unaprjeđen normativni okvir za učinkovito upravljanje općinskom imovinom.
Poseban cilj 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno
ažuriranje interne evidencije općinske imovine
kojom upravlja Općina Suhopolje“ provodit
će se putem sljedećih mjera: pravovremeno
ažuriranje uspostavljene Evidencije imovine
Općine Suhopolje i dostavljanje podataka i
promjena predmetnih podataka u Središnji registar državne imovine. Uspješnost implementacije
posebnog cilja 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno
ažuriranje interne evidencije općinske imovine
kojom upravlja Općina Suhopolje“ će se pratiti,
izvještavati i vrjednovati putem sljedećih pokazatelja ishoda: interna evidencija općinske
imovine kao upravljački sustav koji omogućava
kvalitetno i razvidno donošenje odluka o načinima upravljanja općinskom imovinom kojom
upravlja Općina Suhopolje, internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom
te javnom objavom ostvarit će se bolji nadzor
nad stanjem imovinom kojom Općina Suhopolje
raspolaže.
Poseban cilj 1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“ provodit će se putem sljedeće mjere:
unaprjeđenje upravljanja općinskom imovinom
putem akata strateškog planiranja. Uspješnost
implementacije posebnog cilja 1.6. „Priprema,
realizacija i izvještavanje o primjeni akata
strateškog planiranja“ će se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećeg pokazatelja ishoda:
poboljšan okvir strateškog planiranja za učinkovito upravljanje općinskom imovinom.
Poseban cilj 1.7. „Razvoj ljudskih resursa,
informacijsko-komunikacijske tehnologije i fi-
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nancijskog aspekta Općine Suhopolje“ provodit
će se putem sljedećih mjera: strateško upravljanje
ljudskim resursima, poboljšanje informatizacije
i digitalizacije i poboljšanje financijskog upravljanja. Uspješnost implementacije posebnog cilja
1.7. „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta
Općine Suhopolje“ će se pratiti, izvještavati i
vrjednovati putem sljedećih pokazatelja ishoda:
poboljšan aspekt ljudskih potencijala u smislu
podrške učinkovitom upravljanju općinskom
imovinom, poboljšana informacijsko-komunikacijska potpora u smislu podrške učinkovitom
upravljanju općinskom imovinom te poboljšana
financijska potpora u smislu podrške učinkovitom upravljanju općinskom imovinom.
Djelotvorna provedba svih definiranih posebnih ciljeva doprinijet će uspješnoj realizaciji
strateškog cilja upravljanja općinskom imovinom čiji su pokazatelji učinka jačanje gospodarske konkurentnosti Općine Suhopolje te
ostvarivanje infrastrukturnih, socijalnih i drugih
javnih ciljeva.
IZVORI PODATAKA
Pri izradi Strategije upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Suhopolje za razdoblje od
2019. do 2025. godine korišteni su sljedeći izvori i bibliografija:
Elektronski izvori:
Hrvatski geološki institut
dostupno na http://www.hgi-cgs.hr
Ministarstvo državne imovine
dostupno na https://imovina.gov.hr/
Narodne novine
dostupno na http://narodne-novine.nn.hr/
Službena stranica Općine Suhopolje
dostupno na https://www.suhopolje.hr/
Službeni glasnik Općine Suhopolje
dostupno na https://www.suhopolje.hr/
Zakon.hr
dostupno na http://www.zakon.hr/
Dokumenti:
Izvješće o obavljenoj reviziji - upravljanje i
raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na
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području Virovitičko-podravske županije
(Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica, studeni 2016, Virovitica),
Izvješće o obavljenoj reviziji - Gospodarenje
mineralnim sirovinama na području Virovitičko-podravske županije (Državni ured za
reviziju, Područni ured Virovitica, studeni
2016, Virovitica),
Registar državne imovine,
Drugi dokumenti ustupljeni od strane Općine
Suhopolje.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 - pročišćeni tekst,
98/19) i članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju
državnom imovinom („Narodne novine“ broj
52/18) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. ožujka
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE
UPRAVLJANJA IMOVINOM U
VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE ZA
RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE
I.
Usvaja se Strategija upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Suhopolje za razdoblje
od 2019. do 2025. (dalje u tekstu: Strategija) u
skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«,
broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam
godina u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i
smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u
obzir gospodarske i razvojne interese Općine
Suhopolje i Republike Hrvatske. Strategija je izrađena i prema preporukama provedene revizije

za Općinu Suhopolje navedenim u Izvješću o
obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije.
II.
Strategija se objavljuje u Službenom glasniku
Općine Suhopolje, a i na službenim Internetskim
stranicama Općine Suhopolje u skladu sa čl. 10.
st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 940-01/20-01/2
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
						
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.
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UVOD
Općina Suhopolje prvi put izrađuje Godišnji
plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Suhopolje (dalje u tekstu Plan upravljanja) za
razdoblje od godinu dana. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15.
i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18). Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice
upravljanja imovinom Općine Suhopolje, te
provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu
Općine Suhopolje i godišnje planove upravljanja
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje:
godišnji plan upravljanja trgovačkim društvima
u (su)vlasništvu Općine Suhopolje,
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godišnji plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu
Općine Suhopolje,
godišnji plan upravljanja i raspolaganja
građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine
Suhopolje,
godišnji plan prodaje nekretnina u vlasništvu
Općine Suhopolje,
godišnji plan rješavanja imovinsko - pravnih i
drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije te ostalih infrastrukturnih
projekata, kao i eksploataciju mineralnih
sirovina sukladno propisima koji uređuju ta
područja,
godišnji plan provođenja postupaka procjene
imovine u vlasništvu Općine Suhopolje,
godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih
odnosa,
provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,
godišnji plan vođenja evidencije imovine,
godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Suhopolje,
godišnji plan zahtjeva za darovanje nekretnina
upućen Ministarstvu državne imovine.
Plan upravljanja Općinsko vijeće Općine
Suhopolje donosi za razdoblje od godinu dana.
Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim
u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
24/14).
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za razdoblje
od 2019. do 2025. godine (dalje u tekstu Strategija), Plan upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje za 2020. godinu i Izvješće
o provedbi Plana upravljanja, tri su ključna i
međusobno povezana dokumenta upravljanja i
raspolaganja imovinom. Strategijom se određuju
dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne
interese Općine Suhopolje. Planovi upravljanja
usklađuju se sa Strategijom i moraju sadržavati
detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Suhopolje. Izvješće
o provedbi Plana upravljanja imovinom, kao
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treći ključni dokument dostavlja se do 30. rujna
tekuće godine za prethodnu godinu Općinskom
vijeću Općine Suhopolje na usvajanje.
Plan upravljanja je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje. Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih
planova jest pronalaženje optimalnih rješenja
koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine Suhopolje i generirati gospodarski
rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes
i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu
Općine Suhopolje.
Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, odnosno
uvid u njen opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti,
razmatranje varijantnih rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi, i analizu mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku,
odnosno upravljanje učincima od njene uporabe.
Upravljanje nekretninama odnosi se na
provedbu postupaka potrebnih za upravljanje
nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju
prijedloga prostornih rješenja za nekretnine,
tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina,
reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine,
ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama
i pravnim osobama za obavljanje poslova od
javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i
poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.
Raspolaganje imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva
u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što
su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja,
osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica, zamjena, koncesija,
osnivanje prava zaloga na imovini ili na drugi
način te davanje imovine na uporabu.
Temeljni cilj Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu
Općine Suhopolje prema načelu učinkovitosti
dobroga gospodara. U tu svrhu potrebno je aktivirati nekretnine u vlasništvu Općine Suhopolje i
staviti ih u funkciju gospodarskoga razvoja.
Plan upravljanja sastoji se od jedanaest poglavlja prateći u tome strukturu upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
proteklih godina, odnosno strukturu utvrđenu
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Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 24/14). Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi,
pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju
se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju
smjernice upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine
Suhopolje s ciljem njezina očuvanja i važnosti
za život i rad sadašnjih i budućih generacija, te
njezine funkcije u službi gospodarskog rasta.
Na temelju odredbi članaka 19. i 21. Zakona o
Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«,
broj 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Virovitičko-podravske županije.
Izvješće o obavljenoj reviziji – upravljanje i
raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području
Virovitičko-podravske županije (dalje u tekstu: Izvješće o obavljenoj reviziji) objavljeno
je u siječnju 2016. godine i nalazi se na Internet
stranici Državnog ureda za reviziju:
http://www.revizija.hr/izvjesca/2016/rr-2016/
revizije-ucinkovitosti/upravljanje-i-raspolaganje-nekretninama-lokalnih-jedinica/viroviticko-podravska-zupanija.pdf
U ostvarenju temeljnih dugoročnih ciljeva
Općina Suhopolje vodi se preporukama koje su
navedene u Izvješću o obavljenoj reviziji.
„Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu,
proračunsko računovodstvo se temelji na
općeprihvaćenim računovodstvenim načelima
točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom
iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o
stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
Poslovne knjige proračuna i proračunskih
korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne
knjige. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim
izvorima te prihodima i rashodima. Pomoćne
knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije
stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički
i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora
i praćenja poslovanja, a proračun i proračunski
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korisnici, između ostaloga, obvezno vode i analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske
imovine - po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna
i otpisana) te s drugim potrebnim podacima.
Prema navedenom Pravilniku, izvanbilančni
zapisi sadrže stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije te sadrže i tuđu
imovinu dobivenu na korištenje.
U poslovnim knjigama Općine Suhopolje na
koncu 2014. vrijednost zemljišta je evidentirana u iznosu 4.229.711,00 kn te građevinskih
objekata (poslovnih objekata, infrastrukturnih
objekata i drugih građevinskih objekta) u iznosu
28.231.896,00 kn. Općina Suhopolje je ustrojila
i vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti i vrijednosti (nabavna i otpisana). Općina Suhopolje
nema cjelovite podatke o količinama, odnosno
o površinama zemljišta i građevinskih objekata
(osim za stanove). Na koncu 2014. podaci o vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine iskazani u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji
istovjetni su podacima iskazanim u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima. Sa stanjem na dan
31. prosinca 2014. obavljen je popis imovine i
obveza kojim je obuhvaćena samo imovina koja
je iskazana u poslovnim knjigama. Popisom nije
obuhvaćen dio imovine (zemljište i građevinski
objekti) kojim Općina Suhopolje upravlja i
raspolaže, odnosno nije utvrđeno stvarno stanje
imovine.
Evidentirana
vrijednost
zemljišta
i
građevinskih objekata u poslovnim knjigama
se odnosi na izvršena ulaganja koja su obavljena od konstituiranja Općine Suhopolje kao
jedinice lokalne samouprave, na dio zemljišta
i građevinskih objekata na temelju sukcesije,
odnosno podjele imovine bivše Općine Virovitica prema katastarskim općinama na teritoriju

koji obuhvaća, kupljene i dobivene nekretnine te nekretnine za koje su utvrđeni imovinsko-pravni odnosi. U poslovnim knjigama nije
evidentirana cjelokupna imovina u vlasništvu
Općine Suhopolje koja se odnosi na nerazvrstane ceste (osim ceste dobivene od Županijske
uprave za ceste) i nekretnine (zgrade i zemljišta) dobivene aktom o sukcesiji. Ministarstvo
financija je 2013. donijelo Uputu o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu
Republike Hrvatske. Obveznici primjene navedene Upute su i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Spomenutom Uputom
su propisani načini procjene do sada neevidentirane imovine, a to su interna procjena, procjena
ovlaštenoga procjenitelja te procjena u iznosu
pojedinačne vrijednosti od jedne kune za imovinu čiju vrijednost zbog njezinih specifičnih obilježja nije opravdano, niti moguće procjenjivati.
Općina Suhopolje je prodavala nekretnine koje
nije imala evidentirane u poslovnim knjigama
(zgrada stare škole u Trnavi s pripadajućim zemljištem, pojedina zemljišta uz mjesne domove).
Iz navedenog je vidljivo da Općina Suhopolje
nema cjelovite podatke o nefinancijskoj imovini
kojom upravlja i raspolaže, odnosno o imovini
s kojom bi u skladu sa zakonima i drugim propisima trebala upravljati i raspolagati. Za pojedine građevinske objekte i zemljišta nisu riješeni
imovinsko-pravni odnosi (društveno vlasništvo,
Republika Hrvatska, fizičke osobe). Sređivanju
imovinsko-pravnog statusa na nekretninama
Općina Suhopolje nije pristupila sustavno i
planski, već prema iskazanoj potrebi, u skladu
s financijskim mogućnostima. Plan aktivnosti
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s procjenom troškova i izvorima financiranja nije donesen.“

Tablica 1. Planirani prihodi upravljanja imovinom u proračunu Općine Suhopolje
Planirani prihodi od imovine
Projekcija
Opis
2019.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
213.068,45

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od imovine

Ukupno

188.068,45
25.000,00

2.092.711,31
2.305.779,76

Projekcija
2020.
213.067,00

Projekcija
2021.
213.067,00

25.000,00

25.000,00

188.067,00

2.097.121,31
2.310.188,31

188.067,00

2.097.121,31
2.310.188,31
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Važna smjernica Strategije je da svi podaci u
evidenciji imovine moraju biti konkretni, točni i
redovito ažurirani, a kako bi predstavljali vjerodostojan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Suhopolje.
Imovina Općine Suhopolje u službi gospodarskog rasta ima pokretačku snagu razvoja jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, dajući priliku inovatorima, poduzetnicima, investitorima i udrugama, nadahnjujući ljude s vizijama
i idejama.

Planom upravljanja predviđa se učinkovito
upravljanje i raspolaganje imovinom, u smislu
dobrog gospodara. Prioritet je postaviti optimalna rješenja upravljanja imovinom za buduće
naraštaje, generiranje gospodarskog rasta kao i
ostvarenje strateških razvojnih ciljeva.
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

2.1. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Suhopolje:
Trgovačko društvo

Postotak vlasništva

FLORA VTC d.o.o.

0,0214165%

INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.

18,75%

VIRKOM d.o.o

6,40%

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Suhopolje

FLORA VTC d.o.o.
Osnovna djelatnost Društva je gospodarenje otpadom, obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti.
Tablica 2. Podaci o poslovanju FLORA VTC d.o.o.
Prihodi
Bruto dobit
Broj zaposlenih

2015.

2016.

2017.

2018.

55.680.058,52

71.076.426,50

66.858.576,22

74.207.859,40

67.603,82
131

193.241,00
137

178.115,64
133

INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Osnovna djelatnost Društva je radio-televizijska i novinska izdavačka djelatnost.

324.833,38
145

Tablica 3. Podaci o poslovanju INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Prihodi
Bruto dobit
Broj zaposlenih

2015.
2.067.400,00
-101.300,00
15

2016.

2017.

1.977.300,00
-192.300,00
15

2.162.109,00
-44.459,00
17

VIRKOM d.o.o
Osnovna djelatnost Društva je javna vodoopskrba i javna odvodnja.

2018.
2.176.542,00
-103.941,00
17

Tablica 4. Podaci o poslovanju VIRKOM d.o.o
Prihodi
Bruto dobit
Broj zaposlenih

2015.

2016.

2017.

2018.

18.475.500,00

18.539.800,00

18.927.542,00

20.289.215,00

40.800,00
44

10.500,00
44

70.000,00
46

95.500,00
46
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2.2. Registar imenovanih članova - nadzorni odbori i uprave

Općina Suhopolje na svojoj Internet stranici objaviti će Registar imenovanih članova nadzornog
odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u svom vlasništvu.
Tablica 5. Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava
Trgovačko društvo

FLORA VTC d.o.o.

Nadzorni odbor
Robert Cenger, predsjednik

m

Nedeljka Županić, zamjenik

m

Mile Bićanić

m

Ivan Ćavarušić

m

Marko Zelenika

m

Zoran Raptavi

m

Tomislav Boban

m

INFORMATIVNI
CENTAR VIROVITICA
d.o.o.

VIRKOM d.o.o

Spol

Nadzorni odbor nije ustrojen

Dario Vranek, predsjednik

m

Dražen Moslavac, član

m

Vladimir Župan, član

m

Emil Turk, član

m

Mario Lukačević, član

m

Ivan Moslavac, član

m

Zoran Raptavi, član

m

Uprava/Osoba za
zastupanje

Spol

Željko Iharoš , direktor

m

Robert Cenger, direktor

m

Margareta Ptiček, direktor

ž

Općina Suhopolje u 2020. godini planira ažurirati objavljene podatke u Registru imenovanih članova - nadzorni odbori i uprave, te će u suradnji s društvima nastojati da se pravovremeno podnose
prijedlozi za upis promjena u Sudski registar, budući da upis promjene podataka o nadzornom odboru
i upravi u javnom sudskom registru nadležnog trgovačkog suda može zatražiti jedino društvo, te je
tek nakon takva upisa podatak službeno verificiran i valjan za javnu upotrebu i objavu.
2.3. Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Suhopolje
Tijekom 2020. godine Općina Suhopolje će u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih
društava obavljati sljedeće poslove:
1. Kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.
Tablica 6. Obvezni sadržaj svih izvješća koje trgovačka društva trebaju dostavljati Općini Suhopolje
Redni broj

Naziv dokumenta

1.

Bilanca

2.

Račun dobiti i gubitka

3.

Ostvareni financijski rezultati u zadanom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u
odnosu na plan
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4.

Ostvareni financijski rezultati po djelatnostima/sektorima

5.

Ostvareni troškovi rada za razdoblje

6.

Ostvarenje proizvodnje - naturalni pokazatelji

7.

Obujam i struktura zaliha (ukoliko je primjenjivo i od većeg utjecaja na poslovanje)

8.

Investicije za tekuće razdoblje (ostvareno i planirano)

9.

Plan restrukturiranja (plan i ostvarenje)

10.

Planirani projekti za poslovnu godinu i ostvarenje
Ostvareni rezultati poslovanja za trogodišnje razdoblje, usporedba sa planom ostvarenja (Napomena: u
godišnjem izvješću)
Struktura vlasništva

11.
12.

2. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama
uredbe o sastavljanju i predaji izjave o
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila, predsjednik Uprave trgovačkog društva u vlasništvu Općine Suhopolje
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni
Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i
nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu
financijskog upravljanja i kontrola za područja
koja su bila revidirana. Predsjednik Uprave
trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu, dostavlja Izjavu, popunjeni Upitnik,
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje
unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana čelniku, one jedinice lokalne i/ili
područne (regionalne) samouprave koja ima
najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva,
a svim ostalim jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavlja na znanje presliku
dostavljene dokumentacije. Iznimno, jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave
koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale,
a od kojih niti jedna nema najveći udio u
vlasništvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju se međusobno
dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednik
uprave trgovačkog društva dostavlja do 31.

ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim
slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora
o sustavu financijskog upravljanja i kontrola
za područja koja su bila revidirana. Jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave
koje temeljem najvećeg udjela u vlasništvu
odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima
i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine koje im dostavljaju trgovačka društva u
vlasništvu više jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave kojima su osnivači
više jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave o provedenim provjerama obavještavaju druge jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koje imaju udjele u
vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
3. Popunjavati i ažurirati Registar imenovanih
članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih
društava te ga objavljivati na Internet stranici.
2.4. Mjere unapređenja upravljanja
trgovačkim društvima u (su)vlasništvu
Općine Suhopolje
Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim
društvima u (su)vlasništvu Općine Suhopolje su
sljedeće:
• nakon analize stanja i poslovnih rezultata
trgovačkih društava i održanih glavnih godišnjih skupština trgovačkih društava, unapređivati način, opseg, analizu i objavljivanje
podataka;
• nastavak obavljanja prethodnih radnji,
praćenja, objava i sudjelovanja na sk-
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upštinama trgovačkih društava uz unapređivanje praćenja provedbi odluka
skupština trgovačkih društava;
• unaprijediti registar imenovanih članova
nadzornih odbora i uprava, uz poboljšanje
ažurnosti te ga postaviti na Internet stranici
Općine Suhopolje kako bi bio dostupan javnosti;
• u Registru imenovanih članova nadzornih
odbora i uprava koji će biti objavljen na Internet stranici Općine Suhopolje bit će postavljene poveznice na trgovačka društva i na
Sudski registar kako bi javnost mogla pregledavati dostupne dokumente i izvješća a sve u
cilju obavještavanja potencijalnih investitora
i zainteresirane javnosti.
2.5. Provedbene mjere tijekom 2020. godine
vezane za smjernice određene Strategijom,
a koje se odnose na trgovačka društva u (su)
vlasništvu Općine Suhopolje
Provedbene mjere tijekom 2020. godine
vezane za smjernice određene Strategijom, a
koje se odnose na trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Suhopolje su sljedeće:
• prikupljati i pregledavati izvješća o poslovanju trgovačkih društava;
• vršiti provjere popunjene i dostavljene Izjave
o fiskalnoj odgovornosti;
• imenovana osoba za nepravilnost u Općini
Suhopolje dužna je sprječavati rizik nepravilnosti i prijevare te poduzimati radnje protiv njih. Osoba za nepravilnost zaprima
obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na
prijevaru te poduzima potrebne mjere i o tome
obavještava Državno odvjetništvo Republike
Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i
prijevare pri Ministarstvu financija;
• preporučiti transparentno i odgovorno, profesionalno i učinkovito, u skladu sa Zakonom
o trgovačkim društvima, upravljanje trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine
Suhopolje što će se osiguravati kroz rad i
izvještavanje predstavnika (su)vlasnika u nadzornim odborima i skupštinama trgovačkih
društava;
• u smislu jačanja sprečavanja korupcije u trgovačkom društvu u (su)vlasništvu Općine
Suhopolje povećat će se provjera ovlasti
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glede provjere sukoba interesa članova Skupštine i Uprave;
• preporučiti trgovačkim društvima javnu objavu bitnih informacija na njihovim Internet
stranicama. Bitne informacije koje bi trebale
biti objavljenje na njihovim Internet stranicama su: ciljevi društva i informacije o njihovom ispunjavanju, vlasničku i glasačku
strukturu trgovačkog društva, svaku financijsku pomoć (garancije, subvencije, preuzete
obveze), popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa u smislu propisa o
javnoj nabavi, donesen plan nabave u skladu
s propisima o javnoj nabavi, registar ugovora
o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji
sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj
nabavi;
• preporučiti da se doneseni akti, kojima se
reguliraju obveze i odgovornosti trgovačkog
društva moraju objavljivati općoj javnosti te
da se i s tim povezani troškovi moraju pokriti
na transparentan način.
2.6. Pregled poslovanja trgovačkih društava
u (su)vlasništvu Općine Suhopolje
Podatke o pregledu poslovanja dostavila su
trgovačka društva u kojima Općina Suhopolje
ima udio u vlasništvu.
2.6.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva
FLORA VTC d.o.o
Adresa: Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica
OIB: 54521868069
Internet stranica: http://www.flora-vtc.hr/
Osnovne djelatnosti Društva temeljem upisa
u Trgovačkom sudu:
• održavanje čistoće,
• odlaganje komunalnog otpada,
• održavanje javnih površina,
• tržnica na malo,
• održavanje groblja i krematorija te obavljanje
pogrebnih poslova,
• odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
• trgovina na malo pogrebnom opremom,
• uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada,
• ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema),
• trgovina motornim vozilima,
• održavanje i popravak motornih vozila,
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Tablica 7. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera upravljanja trgovačkim društvima u
(su)vlasništvu Općine Suhopolje u 2020. godini
Ciljevi

Implementiranje
operativnih mjera
upravljanja trgovačkim
društvima
u (su)vlasništvu
Općine Suhopolje

Mjere unapređenja
upravljanja trgovačkim
društvima u (su)vlasništvu
Općine Suhopolje

Mjere

Kratko pojašnjenje mjera

Donošenje Odluke i/ili procedure
o rokovima i načinu izvještavanja
trgovačkih društava u (su)vlasništvu
Općine Suhopolje

Kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o
poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.
Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine
Suhopolje dužna su dostaviti financijska izvješća,
a obavezni sadržaj svih izvješća je naveden u
tablici broj 6.

Donošenje Odluke i/ili procedure
nadzora fiskalne dokumentacije
trgovačkih društava

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama
uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih
pravila, predsjednik uprave trgovačkog društva
u (su)vlasništvu Općine Suhopolje do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja
načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće
o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
utvrđenima prethodne godine i Mišljenje
unutarnjih revizora o sustavu financijskog
upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana.

Odluka o ustroju registra imenovanih
članova nadzornih odbora i uprava
društva

Popunjavati i ažurirati Registar imenovanih
članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih
društava te ga objaviti na Internet stranici.

Natječaj za izbor uprava trgovačkih
društava

Provođenje natječaja za izbor uprava trgovačkih
društava

Poticanje objavljivanja podataka za
opću javnost na Internet stranicama
trgovačkih poduzeća

Nakon analize stanja i poslovnih rezultata
trgovačkih društava i održanih glavnih godišnjih
skupština trgovačkih društava, unapređivati način,
opseg, analizu i objavljivanje podataka.

Objava izvješća poslovanja trgovačkih
društava u (su)vlasništvu Općine
Suhopolje

Na internet stranici Općine Suhopolje u Registru
imenovanih članova nadzornih odbora i uprava
TD bit će postavljene poveznice na trgovačka
društva, kako bi bila dostupna Izvješća koja
sadržavaju podatke o poslovanju.

Javna objava informacija

Povećanje
transparentnosti

Provjera izjave o fiskalnoj odgovornosti Jačanje sprečavanja korupcije u trgovačkim
društvima u (su)vlasništvu Općine Suhopolje vršit
će se provjerom sukoba interesa članova uprava
Uspostava revizije i nadzor imenovane i nadzornih odbora, provođenjem savjetovanja
osobe za nepravilnosti
s javnošću, javnom objavom informacija,
uspostavom revizije te nadzorom imenovane
osobe za nepravilnost Općine Suhopolje.
Objava izjava o sukobima interesa
članova nadzornog odbora i uprave
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trg. dijelovima i priborom za motorna vozila,
trgovina na veliko cvijećem i sadnicama,
ostala trgovina na veliko,
trg. na malo ost. Proizvodima za kućanstvo,
trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom,
trgovina na malo cvijećem,
rušenje građ. objekata i zemljani radovi,
podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja,
instalacijski radovi,
završni građevinski radovi,
iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem,
trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima,
prijevoz robe (tereta) cestom,
ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu,
otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i
mazivima,
javna rasvjeta,
higijenski servis - prikupljanje napuštenih i
izgubljenih životinja,
smještaj napuštenih i izgubljenih životinja,
reciklaža metalnih ostataka i otpadaka,
reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka,
trgovina na veliko ostacima i otpacima,
upravljanje športskim i rekreacijskim objektima,
održavanje groblja i krematorija i prijevoz
pokojnika,
skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz tehnološkog, internog i opasnog otpada,
uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog otpada,
obrada otpada kompostiranjem biljaka s ciljem odvoza i nastajanja nus proizvoda,
proizvodnja komposta i plodnih supstrata,
proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i
dušićnih spojeva,
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih
vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka,
peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi,
zastupanje inozemnih tvrtki,
prekrcaj tereta i skladištenje,
promidžba (reklama i propaganda),
skladištenje robe,
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• trgovina na veliko i malo rabljenom robom,
• čišćenje svih vrsta objekata,
• uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti,
• međunarodni prijevoz robe,
• gospodarenje opasnim otpadom,
• ugradnja i održavanje rashladnih i klima
uređaja,
• isključivanje rashladnih i klimatizacijskih
uređaja iz upotrebe,
• uvoz, izvoz i provoz otpada,
• zastupanje u prometu roba i usluga,
• zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu,
• obavljanje trgovačkog posredovanja na
domaćem i inozemnom tržištu,
• poslovi međunarodnog otpremništva,
• zastupanje stranih tvrtki,
• iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
• rezanje, oblikovanje i obrada kamena,
• istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
• pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
• pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
• pružanje usluga smještaja,
• pripremanje hrane za potrošnju na drugom
mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom
hranom (catering),
• računovodstveni poslovi,
• izdavačka djelatnost,
• djelatnost nakladnika,
• distribucija tiska,
• djelatnost javnog informiranja,
• organiziranje audicija, seminara, kongresa,
priredbi, revija, izložbi, koncerata, festivala,
sajmova,
• prijevoz za vlastite potrebe,
• sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske
djelatnosti,
• rad sportskih objekata,
• kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
• iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)
opreme za rekreaciju i sport,
• pogrebničke djelatnosti,
• održavanje čistoće javnih površina,
• usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja.
Ukratko o trgovačkom društvu: Zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja čistoće i
uređenja grada Virovitice i okolnih općina i dalje
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su važna zadaća Flore, no budućnost tvrtka bazira na razvoju novih djelatnosti. Gospodarenje različitim vrstama korisnog i opasnog otpada već su postali glavni izvor prihoda.
Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 4.669.300,00 HRK (kuna).
Ovlaštena osoba za zastupanje: Željko Iharoš, direktor
Registar imenovanih članova Nadzornog odbora i Uprave trgovačkog društva
Trgovačko društvo

Nadzorni odbor

Spol

Uprava/Osoba za zastupanje

Spol

Robert Cenger, predsjednik
Nedeljka Županić, zamjenik
Mile Bićanić
FLORA VTC d.o.o Ivan Ćavarušić

Željko Iharoš , direktor

m

Marko Zelenika
Zoran Raptavi
Tomislav Boban

Skupština: Skupštinu društva čine osnivači društva
Vlasnička struktura u %:
Članovi društva

Učešće u %

Grad Virovitica

99,9143341

Općina Gradina

0.0214165 -1.000 kn udjela u temeljnom kapitalu

Općina Lukač

0.0214165 -1.000 kn udjela u temeljnom kapitalu

Općina Suhopolje

0.0214165 -1.000 kn udjela u temeljnom kapitalu

Općina Špišić Bukovica

0.0214165 -1.000 kn udjela u temeljnom kapitalu

Ukupno

100,00

Broj zaposlenih:
2015.
131

2016.
137

2017.
133

2018.
145

Podaci o poslovanju:
Prihodi
Dobit

2015.

2016.

2017.

2018.

55.680.058,52

71.076.426,50

66.858.576,22

74.207.859,40

67.603,82

193.241,00

178.115,64

324.833,38

Planirano poslovanje:
2016.

2017.

2018.

Planirano
poslovanje
u 2019.

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan 2019.

Ukupni prihodi

71.076.426,50

66.858.576,22

74.207.859,40

69.765.000,00

Plan 2019/
Plan
2018*100
-

Ukupni rashodi

70.765.084,31

66.609.395,57

73.767.211,67

69.403.000,00

-

311.342,19

249.180,65

440.647,73

362.000,00

-

Financijski
pokazatelji

Dobit/gubitak prije
oporezivanja

Indeks

Broj 3
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Planirane investicije:
Investicija
OPREMA, OBJEKTI, VOZILA
Ukupno

2016.
Ostvareno
1.824.491,56

2017.
Ostvareno
1.768.837,05

2018.
Ostvareno
2.734.468,29

2019.
Plan
13.423.000

1.824.491,56

1.768.837,05

2.734.468,29

13.423.000

Planirani izvori sredstava za investicije:
Izvor sredstava
LEASING-FINANCIJSKI,
OPERATIVNI
VLASTITA
SREDSTVA+REVOLVING
KREDIT
Ukupno

2016.

2017.

2018.

2019.

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan

1.147.082,73

173.190,00

1.533.840,70

10.600.000

677.408,83

1.595.647,05

1.200.627,59

2.823.000

1.824.491,56

1.768.837,05

2.734.468,29

13.423.000

Planirana zaduženost:
2016.

2017.

2018.

2019.

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan

LEASING-FINANCIJSKI, OPERATIVNI

1.147.082,73

173.190

1.533.840,70

10.600.000

VLASTITA SREDSTVA+REVOLVING
KREDIT

677.408,83

1.595.647,05

1.200.627,59

2.823.000

Izvor sredstava

Planirana subvencije:
Izvor sredstava
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostsufinanciranja

2016.

2017.

2018.

2019.

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan

1.506.277,68

0,00

64.000,00

0,00

2.6.2. Pregled poslovanja trgovačkog društva
INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o.
Adresa: Ferde Rusana 1, 33000 Virovitica
OIB: 01156745523
Internet stranica: http://www.icv.hr/
Osnovne djelatnosti Društva temeljem upisa
u Trgovačkom sudu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdavačka i tiskarska djelatnost,
istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja,
promidžba (reklama i propaganda),
ostale poslovne djelatnosti, d. n.,
filmska djelatnost i videodjelatnost,
radijska i televizijska djelatnost,
ostale zabavne djelatnosti,
djelatnost novinskih agencija,
zastupanje inozemnih tvrtki,

• pružanje usluga informacijskog društva,
• posredovanje u prometu nekretnina,
• iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
(leasing),
• turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude,
• izdavačka djelatnost,
• izdavanje softvera,
• računalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima,
• obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali,
• promidžba (reklama, propaganda, plakatiranje),
• tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
• grafičke djelatnosti,
• dizajn, izrada i izdavaštvo autio-vizualnih sadržaja,
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• stolno izdavaštvo i grafički dizajn,
• tiskanje knjiga, brošura, časopisa, plakata,
etiketa, prospekata, kalendara, poslovnih
obrazaca i drugih komercijalnih publikacija,
• djelatnost nakladnika,
• djelatnost javnog informiranja,
• djelatnost organiziranja sajmova, izložaba i
kongresa,
• fotografske djelatnosti,
• organiziranje koncerata, seminara, priredbi,
revija, izložaba, tribina,
• kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,
• djelatnost pružanja audio i audiovizualnih
medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža,
• djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih
mreža,
• djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija,
• djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela,
• proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela,
• računovodstveni poslovi,
• posredovanje pri uspostavi međunarodne
suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja,
• davanje stručne i druge potpore značajnim
poduzetničkim projektima,
• identifikacija razvojnih prilika, projekata i
programa,
• upravljanje postojećim i novim razvojnim
programima,
• poticanje poslovne suradnje, tehnološkog
transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja,

Broj 3

• tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih
na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
• umnožavanje snimljenih zapisa,
• umnožavanje videozapisa.
Ukratko o trgovačkom društvu: Informativni centar Virovitica d.o.o čine Radio Virovitica, Virovitički list i internetski portal www.
icv.hr. Radio Virovitica program emitira od 04.
listopada 1966. godine i spada u red najslušanijih u ovom dijelu Hrvatske. Virovitički list je
tjednik koji bez prekida izlazi od 1953. godine
i nastavlja dugogodišnju tradiciju novinarstva
u Virovitici i ovom dijelu Hrvatske. Virovitički
list izlazi u nakladi od 1500 komada a može se
kupiti na kioscima Tiska, brojnim prodavaonicama, trgovačkim centrima, a dio izravno ide na
adrese dugogodišnjih pretplatnika. Internetski
portal www.icv.hr bilježi velik porast posjećenosti i danas predstavlja respektabilan medij na području Virovitičko-podravske-županije, a vijesti
s njegovih stranica, nerijetko završavaju i na nacionalnim portalima, TV kuća, dnevnih novina.
Temeljni kapital: Temeljni kapital društva
iznosi 1.385.600,00 HRK (kuna).
Ovlaštena osoba za zastupanje: Robert
Cenger, direktor
Registar imenovanih članova Nadzornog
odbora i Uprave trgovačkog društva
Skupština: Skupštinu društva čine osnivači
društva

Trgovačko društvo

Nadzorni odbor

INFORMATIVNI
CENTAR VIROVITICA
d.o.o.

Nadzorni odbor nije ustrojen

Uprava/Osoba za zastupanje
Robert Cenger, direktor

Spol
m

Broj 3
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Vlasnička struktura u %:
Članovi društva

Učešće u %

Grad Virovitica

25,00

Općina Gradina

18,75

Općina Lukač

18,75

Općina Suhopolje
Općina Špišić Bukovica

18,75
18,75
100,00

Ukupno

Broj zaposlenih:
2015.

2016.

2017.

2018.

15

15

17

17

Podaci o poslovanju:
2015.

2016.

2017.

2018.

Prihodi

2.067.400,00

1.977.300,00

2.162.109,00

2.176.542,00

Dobit

-101.300,00

-192.300,00

-44.459,00

-103.941,00

Planirano poslovanje:
2016.

2017.

2018.

Planirano
poslovanje
u 2019.

Indeks

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan 2019.

Plan 2019/Plan
2018*100

Ukupni prihodi

1.977.300,00

2.162.109,00

2.176.542,00

2.300.000,00

105.68

Ukupni rashodi

2.169.600,00

2.206.568,00

2.280.483,00

2.300.000,00

100,86

Dobit/gubitak prije
oporezivanja

-192.300,00

-44.459,00

-103.941,00

0

0

Financijski
pokazatelji

2.6.3. Pregled poslovanja trgovačkog društva
VIRKOM D.O.O.
Adresa: Ulica Kralja Petra IV 30,
33000 Virovitica
OIB: 55802054231
Internet stranica: http://virkom.hr/
Osnovne djelatnosti Društva temeljem upisa
u Trgovačkom sudu:
• javna vodoopskrba,
• javna odvodnja,
• pročišćavanje otpadnih voda.

Ukratko o trgovačkom društvu: Poslovni
subjekt VIRKOM d.o.o. registriran je za djelatnost Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.
Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran
je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom
razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala.
Temeljni kapital: Temeljni kapital društva
iznosi 83.636.500,00 HRK (kuna).
Ovlaštena osoba za zastupanje:
Margareta Ptiček, direktor
Registar imenovanih članova Nadzornog
odbora i Uprave trgovačkog društva
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Trgovačko društvo

Nadzorni odbor

Spol

VIRKOM D.O.O.

Dario Vranek, predsjednik
Dražen Moslavac, član
Vladimir Župan, član
Emil Turk, član
Mario Lukačević, član
Ivan Moslavac, član
Zoran Raptavi, član

Skupština: Skupštinu društva čine osnivači društva

m
m
m
m
m
m
m

Uprava/Osoba za zastupanje

Spol

Margareta Ptiček, direktor

ž

Vlasnička struktura u %:
Članovi društva

Učešće u %

Grad Virovitica
Općina Gradina
Općina Lukač
Općina Suhopolje
Općina Špišić Bukovica

74,40%
6,40%
6,40%
6,40%
6,40%
100,00%

Ukupno

Broj zaposlenih:
2015.

2016.

2017.

2018.

44

44

46

46

Podaci o poslovanju:
Prihodi
Dobit

2015.

2016.

2017.

2018.

18.475.539,00

18.539.789,00

18.927.542,00

20.289.215,00

Planirano poslovanje:

40.800,00

10.500,00

70.000,00

2016.

2017.

2018.

Planirano
poslovanje
u 2019.

Indeks

Ostvareno

Ostvareno

Ostvareno

Plan 2019.

Plan 2019/
Plan
2018*100

18.539.789,00
18.481.750,00

18.927.542,00
18.838.060,00

20.289.215,00
20.187.721,00

21.120.000,00
21.060.000,00

105,0
104,0

58.039,00

89.482,00

101.494,00

60.000,00

-

Financijski pokazatelji

Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Dobit/gubitak prije
oporezivanja

95.500,00

Planirane investicije:
Investicija

2016.
Ostvareno

2017.
Ostvareno

2018.
Ostvareno

2019.
Plan

Rekonstrukcija javnog vodoopskrbnog sustava

22.446,00

-

-

10.000,00

7.892.619,19

11.723.984,70

-

-

-

21.980,00

7.601,63

20.000,00

7.915.065,19

11.745.964,70

7.601,63

30.000,00

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda naselja Suhopolje – faza III
Rekonstrukcija javnog odvodnog sustava na
području Općine Suhopolje
Ukupno

Broj 3
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Planirani izvori sredstava za investicije:
Izvor sredstava
Vlastita sredstva (Virkom d.o.o.
Hrvatske vode
JLS (Općina)
Ukupno

2016.
Ostvareno
130.011,94
7.065.053,25
360.000,00
7.555.065,19

2017.
Ostvareno
838.825,42
10.547.139,28
360.000,00
11.754.964,70

2018.
Ostvareno
7.601,63
360.000,00
367.601,63

2019.
Plan
30.000,00
30.000,00

Planirana subvencije:
Izvor sredstava
Hrvatske vode
Ukupno

2016.
Ostvareno
7.065.053,25
7.065.053,25

3. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA
I RASPOLAGANJA STANOVIMA I
POSLOVNIM PROSTORIMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE
Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18),
poslovne zgrade, poslovne prostorije, garaže i
garažna mjesta. Pod pojmom stanovi, podrazumijevaju se stanovi u vlasništvu lokalnih jedinica.
Ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim
prostorima i stanovima u vlasništvu Općine
Suhopolje jesu sljedeći:
1. Općina Suhopolje mora na racionalan i
učinkovit način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na način da oni poslovni
prostori i stanovi koji su potrebni Općini
Suhopolje budu stavljeni u funkciju koja će
služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem
funkcioniranju. Svi drugi stanovi i poslovni
prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo
u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi
njihove prodaje javnim natječajem.
2. Ujednačiti standarde korištenja poslovnih
prostora.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je
uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima
i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine
Suhopolje:
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18),
• Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(»Narodne novine«, broj 80/11),

2017.
Ostvareno
10.547.139,28
10.547.139,28

2018.
Ostvareno
-

2019.
Plan
-

• Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13,
114/13, 41/14, 57/18),
• Zakon o strateškim investicijskim projektima
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
29/18, 114/18),
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
• Zakon o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19),
• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj
153/13, 20/17, 39/19),
• Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj
66/19),
• Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
• Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj
32/19),
• Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«,
broj 80/13, 15/18, 14/19),
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12,
143/13, 65/17, 14/19),
• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18)
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19),
• Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
(»Narodne novine«, broj 74/14, 69/17, 98/19),
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• Statuta Općine Suhopolje (»Službeni glasnik
Općine Suhopolje«, broj 2/13. i 2/18.),
• Suglasnost za potpisivanje novog ugovora o
zakupu poslovnog prostora (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 07/11),
• Suglasnost za prodaju nekretnina - z.k.č.br.
2438, 2468, 2469 i 2470, kat. Općina Budanica (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«,
broj 01/12),
• Suglasnost za kupnju nekretnine - z.k.č.br.
1395, kat. Općina Suhopolje (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 01/12),
• Odluka o izmjeni suglasnosti za kupnju nekretnine - z.k.».br. 1395, kat. Općina Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
03/12),
• Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Suhopolje (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/13),
• Odluka o darovanju nekretnine (»Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 03/13),
• Odluka o izboru povjerenstva za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/13),
• Odluka o darovanju nekretnine – poslovnog
objekta u Suhopolju (k.č. 1356/1, z.k. uložak
1152, k.o. Suhopolje) (»Službeni glasnik
Općine Suhopolje«, broj 08/13),
• Odluku o davanju nekretnine na dugogodišnje korištenje (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/14),
• Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
03/14),
• Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/14),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 04/14),
• Ispravak odluke o djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/14),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/14),
• Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 07/14),
• Ugovor o zakupu poslovnog prostora
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(KLASA:
330-01/16-01/2;
URBROJ:
2189/05-09/15-16-1),
• Ugovor o najmu stana (KLASA: 022-01/1701/30; URBROJ: 2189/05-02/14-17-1),
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra(»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 06/15),
• Odluka o izboru povjerenstva za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
05/17),
• Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Suhopolje (KLASA: 022-01/18-01/5,
URBROJ: 2189/05-02/14-18-1 i »Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 05/19
• Odluka o djelomičnom ukidanju statusa
javnog dobra (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/18),
• Odluka o prihvatu darovanja k.č. 763/2, 764/1,
765/1 i 2004/2 k.o. Suhopolje (»Službeni
glasnik Općine Suhopolje«, broj 07/18),
• Odluka o korištenju prostorija i inventara mjesnih domova na području Općine
Suhopolje (KLASA: 372-01/19-01/1, URBROJ: 2189/05-03/15-19-5).
Općina Suhopolje osim financijskim sredstvima upravlja i raspolaže pokretninama i nekretninama. Osim zakonima i drugim propisima,
uvjeti, procedure i način raspolaganja poslovnim
prostorom i zemljištem utvrđeni su i prethodno
navedenim internim aktima Općine Suhopolje.
„Općina Suhopolje je na koncu 2014. upravljala i raspolagala sa šest poslovnih prostora
površine 574 m², sedam stanova površine 436 m²
i građevinskim zemljištem površine 330.693 m².
Nije utvrdila namjenu odnosno uporabnu
kategoriju nekretnina (osim prostornoplanskom
dokumentacijom) i nema ustrojenu evidenciju o
ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja po svakoj jedinici nekretnina. Općina Suhopolje je od 2012. do 2014.
ostvarila prihode od zakupa poslovnog prostora
u iznosu 143.063,00 kn i prodaje zemljišta u
iznosu 88.266,00 kn. U istom razdoblju ostvareni su rashodi za nabavu (kupnju) zemljišta za
proširenje groblja u iznosu 20.000,00 kn.
Od šest poslovnih prostora kojima je Općina
Suhopolje koncem 2014. upravljala i raspolagala, poslovni prostor površine 259 m² koristi Općina za svoje potrebe, poslovni prostor
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površine 34 m² koristi ured državne uprave, dva
poslovna prostora površine 137.m² su dana u
zakup drugim subjektima putem javnog natječaja
i uz ugovorenu zakupninu, dok su dva poslovna
prostora površine 144 m² izvan upotrebe. S uredom državne uprave zaključen je ugovor o korištenju prostora kojim su uređena međusobna
prava i obveze.
Od 2012. do 2014. u zakupu su bila tri
poslovna prostora dana u zakup u prethodnim
godinama, a sa zakupnicima koji su nastavili koristiti iste prostore su produženi ugovori o zakupu. Jedan poslovni prostor u Hrvatskom domu
u Suhopolju (površine 67 m²) dan je u zakup
za obavljanje bankarske djelatnosti, a drugi
poslovni prostor (površine 80 m²) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Poslovni prostor
u mjesnom domu Jugovo Polje (površine 70 m²)
dan je u zakup za obavljanje trgovačke djelatnosti. Ugovarana je zakupnina od 1.200,00 kn
do 1.550,00 kn mjesečno. Dva ugovora su zaključena na pet godina, a jedan od siječnja do studenoga 2014. Po isteku zakupa poslovni prostor
površine 80 m² koncem 2014. nije bio iznajmljen.
Poslovni prostor površine 64 m² u mjesnom
domu Borova nije iznajmljen jer je pokrenut
stečajni postupak nad trgovačkim društvom koje
je bilo u zakupu navedenog prostora te je ugovor
raskinut.
Općina Suhopolje je u 2010., na temelju
odluke tijela Općine, dala poslovni prostor
površine 34 m² na korištenje Uredu državne uprave Virovitičko-podravske županije za smještaj
i rad Matičnog ureda. Ugovoreno je da se prostor koristi na neodređeno vrijeme, bez naknade,
a režijske troškove snosi Ured državne uprave.
Općina Suhopolje je u 2010. od Republike
Hrvatske dobila zgradu Policijske uprave, pomoćnu zgradu s pripadajućim zemljištem i
dvorište, ukupne površine 2.116 m². Nekretnine
su dobivene za osiguranje radnog prostora za
obavljanje djelatnosti šumarije. Ovlašteni sudski
vještak građevinske struke je procijenio vrijednost nekretnina u iznosu 937.510,00 kn.
Općina Suhopolje je u 2014. dio dobivenih
nekretnina u vrijednosti 723.225,00 kn na temelju ugovora darovala Hrvatskim šumama.
Općina Suhopolje je koncem 2014. upravljala
i raspolagala sa sedam stanova dobivenih na
temelju rješenja o nasljeđivanju. Navedene stanove daje u najam socijalnoj skupini građana
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na temelju Odluke o socijalnoj skrbi. Ugovoreno
je da najmoprimci ne plaćaju najamninu, ali su
dužni snositi troškove režija i tekućeg održavanja te sa stanovima postupati pažnjom dobrog
gospodara.
Osnovna škola Suhopolje je u 2008. Općini
Suhopolje darovala nekretnine u Trnavi (objekt škole s pripadajućim zemljištem). Općina
Suhopolje je obrazložila da je, zbog ruševnog
stanja objekta koji iziskuje značajna financijska
sredstva za dovođenje u funkcionalno stanje,
odlučila prodati navedeni objekt.
Putem ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke utvrdila je vrijednost objekta u iznosu 63.413,00 kn te je objavila javni natječaj
za prodaju. Nije pristigla niti jedna ponuda.
Stoga je Općina Suhopolje objavila drugi javni
natječaj za prodaju istih nekretnina kojima
je umanjila vrijednost za 10,0 %, odnosno na
57.072,00. kn. S kupcem je u 2013. zaključen
ugovor o kupoprodaji nekretnina u vrijednosti
57.072,00. kn. Odredbama članka 391. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da se nekretnine u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave za njihovo raspolaganje
mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. Odlukom o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine
Suhopolje nije utvrđen postupak za slučaj da
se nekretnina u prvom pokušaju ne proda (mogućnost i način smanjenja početne cijene).
Općina Suhopolje je u 2013. prodala nekretnine (kuća, pašnjak, voćnjak) ukupne površine
12 882 m² na temelju odluke Općinskog vijeća
i zaključenog ugovora o kupoprodaji. Prema
obrazloženju Općine Suhopolje, nekretnine su
prodane jer nisu bile potrebne za namjene iz
djelokruga Općine. Javni natječaj za prodaju
nekretnina nije proveden. Prema odredbi članka
391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima propisano je da se nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za njihovo
raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi
način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni.
Vrijednost nekretnina je utvrdio ovlašteni sudski
vještak građevinske struke. S kupcem je zaključen ugovor u vrijednosti 13.011,00. kn. Ugovorena je obročna otplata. Kupac je u 2014. u
cijelosti platio kupoprodajnu cijenu.“
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Tablica 8. Podaci o poslovnim prostorima u zakupu u vlasništvu Općine Suhopolje
Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Suhopolje
Poslovni prostor općinske Uprave
Prostor
Zgrada Općine , k.č. br. 1352,
k.o. Suhopolje

Površina
u m²

Namjena

750

Hrvatski dom Suhopolje
Ostali poslovni prostori

Prostor
Ulica Kralja Tomislava 5, k.č.
br. 1048/2, k.o. Suhopolje

Površina
u m²

Namjena

50

Matični ured Suhopolje
Prostori za povremeno korištenje

Hrvatski dom Borova, k.č. br.
1241, k.o. Borova

542

Društveni dom Cabuna, k.č. br.
779, k.o. Cabuna

600

Društveni dom, Gaćište 101,
Gaćište, k.č. br. 1492/1, k.o.
Gaćište
Društveni dom, Stjepana
Radića 1, Zvonimirovo, k.č. br.
1212, k.o. Gaćište

352
250

Društveni dom Jugovo Polje,
k.č. br. 310/1, k.o. Budanica

520

Zgrada Mjesnog odbora
Naudovac, k.č. br. 324, k.o.
Naudovac

100

Društveni dom Orešac k.č. br.
132/1, k.o. Orešac

350

Društveni dom Pčelić, k.č. br.
935/1, k.o. Pčelić

110

Društveni dom Pepelana, k.č.
br. 4575, k.o. Pčelić

110

Društveni dom Pivnica
Slavonska, k.č. br. 55, k.o.
Pivnica

280

Hrvatski dom Suhopolje, k.č.
br. 1352, k.o. Suhopolje

750

Društveni dom Trapinska, k.č.
br. 4152, k.o. Pčelić

170

Društveni dom Žubrica, k.č. br.
804/1, k.o. Budanica

110

Društveni dom Budanica, k.č.
br 1512, k.o. Budanica

245

Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
Koriste se sukladno Odluci o korištenju prostorija i inventara mjesnih
domova na području Općine Suhopolje, donesenoj u ožujku 2019.
godine.
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Udruge
Prostor

Površina
u m²

Namjena

k.č. br. 309, k.o. Borova

105

Sportski objekt koji koriste nogometni klub.

k.č. br. 347, k.o. Orešac

120

Sportski objekt koji koriste nogometni klub.

k.č. br. 1495/3, k.o. Suhopolje

1170

Sportski objekt koji koriste nogometni klub.
Javne ustanove

Prostor
Ulica Kralja Tomislava 28, k.č.
br. 946, k.o. Suhopolje

Površina
u m²

Namjena

1725

Prostor koristi Dječji vrtić “SUHOPOLJE”

Općina Suhopolje planira utvrditi namjenu
nekretnina s kojima upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama
po svakoj jedinici nekretnina kako bi se mogla
utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Prema načelu dobrog
gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja
imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimat će se aktivnosti za stavljanje u funkciju prema utvrđenoj
namjeni.
4. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
OPĆINE SUHOPOLJE
Građevinsko zemljište je, prema odredbama
Zakona o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili
prostornim planom namijenjeno za građenje
građevina ili uređenje površina javne namjene.
Građevinsko zemljište čini važan udio
nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje koji
predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem
u vlasništvu Općine Suhopolje podrazumijevaju
i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u
funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja
i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih

odnosa, davanjem u zakup zemljišta te kupnjom
nekretnina za korist Općine Suhopolje, kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u vlasništvu
Općine Suhopolje, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela.
Upravljanje i raspolaganje građevinskim
zemljištem u vlasništvu Općine Suhopolje
uređeno je:
• Zakonom o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18),
• Zakonom o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (»Narodne novine«, broj 80/11),
• Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13,
114/13, 41/14, 57/18),
• Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske(»Narodne novine«,
broj 29/18, 114/18),
• Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14).
U postupcima raspolaganja građevinskim
zemljištem u vlasništvu Općine Suhopolje
moraju se imati u vidu i propisi kao što su:
• Zakon o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19),
• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj
153/13, 20/17, 39/19),
• Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj
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66/19),
• Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
• Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj
32/19),
• Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«,
broj 80/13, 15/18, 14/19),
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12,
143/13, 65/17, 14/19),
• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18)
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne
novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19),
• Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
(»Narodne novine«, broj 74/14, 69/17, 98/19),
• Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj
68/18, 115/18, 98/19),
• Odluka o imenovanju predstavnika povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
07/13),
• Odluka o izmjeni odluke o izgradnji Poduzetničkih zona (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 10/15),
• Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 320-

•

•

•

•

•

•

•

02/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1614),
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1615),
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1616),
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1617),
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Suhopolje (KLASA: 32002/16-01/84; URBROJ: 2189/05-02/14-1618),
Odluka o usvajanju programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
04/18),
Odluka o agrotehničkim mjerama te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
4/18)
Odluka o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje
(»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj
06/19).

Tablica 9. Popis poljoprivrednog zemljišta u zakupu
Poljoprivredna zemljišta u zakupu
Površina

Namjena

k.č. br. 46/1, k.o. Pčelić

5844 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2015.-2020.

k.č. br. 46/2, k.o. Pčelić

10112 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2015.-2020.

k.č. br. 46/3, k.o. Pčelić

2976 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2015.-2020.

k.č. br. 46/4, k.o. Pčelić

2912 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 46/5, k.o. Pčelić

3061 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 46/6, k.o. Pčelić

18088 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. / k.o.
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k.č. br. 46/8, k.o. Pčelić

58509 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 48/2, k.o. Pčelić

6111 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 48/4, k.o. Pčelić

67366 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 555, k.o. Suhopolje

119976 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 85, k.o. Gvozdanska

0313 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 915-dio, k.o. Levinovac

935 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 894/2-dio, k.o. Levinovac

2428 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 855/4, k.o. Levinovac

7623 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 2821, k.o. Pčelić

370 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č .br. 2822, k.o. Pčelić

1660 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 324 – dio, k.o. Naudovac

3855 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 187 – dio, k.o. Kapan

2878 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 3140, k.o. Pčelić

8346 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 49, k.o. Pčelić

3884 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 50, k.o. Pčelić

3427 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 51, k.o. Pčelić

3783 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 54, k.o. Pčelić

3948 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 2350, k.o. Budanica

5095 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 2354, 2355, 2356, 2358, k.o.
Budanica

20372 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 1212, k.o. Gaćište

4842 m²

k.č. br. 820 – dio, 820/6 – dio, 824, 833/2
– dio, 836/2 – dio i 836/3 – dio, k.o.
Levinovac

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

20353 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2016.-2021.

k.č. br. 4623, k.o. Pčelić

11647 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2017.-2022.

k.č. br. 869, k.o. Levinovac

4927 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2017.-2022.

k.č. br. 2348, k.o. Pčelić

15414 m²

Poljoprivredno zemljište u zakupu, Ugovorom o
zakupu od 2018.-2023.
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„Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike
Hrvatske je na temelju tri ugovora iz 2008. i 2010.
darovalo Općini Suhopolje zemljište površine
330 693 m² u svrhu izgradnje poduzetničkih
zona Bjeljevina i Odboj-jug. Vrijednost nekretnina je utvrđena u iznosu 3.543.693,00 kn (Bjeljevina 1.304.139,00 kn, Odboj-jug 2.239.554,00
kn). Općina Suhopolje je do koncem 2014. u
poduzetničku zonu Odboj-jug uložila sredstva
u iznosu 515.764,00 kn. Do vremena obavljanja
revizije (studeni 2015.) Općina Suhopolje nije
prodavala nekretnine u poduzetničkoj zoni.“
Od 2001. godine se putem nadležnih ministarstava, provode programi Vlade Republike
Hrvatske za poticanje malog gospodarstva a
donesen je i Zakon o unapređenju poduzetničke
infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13,
114/13, 41/14, 57/18). U Programu razvoja poduzetničkih zona postavljeni su opći ciljevi: razvoj poduzetničkih zona u blizini svakog većeg

naselja a namjena poduzetničke zone treba biti
proizvodnja. Poduzetnička zona treba osigurati osnivanje i gradnju proizvodnog objekta
u najkraćem roku, sastavni dio poduzetničke
zone je centar za edukaciju i pružanje savjeta poduzetniku o financiranju, proizvodnji i
načinu poslovanja te ravnomjerno osnivanje poduzetničkih zona kako bi se izjednačile razlike
u standardu između pojedinih županija. Namjera
osnivanja Poduzetničkih zona jest poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem
povećanja broja gospodarskih subjekata na području Općine Suhopolje i poboljšanja njihovih
poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti
poduzetnika, porast zaposlenosti, te povećanje
udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu
Općine Suhopolje.
Na području Općine Suhopolje nalaze se Poduzetnička zona; „Bjeljevina“ i „Odboj Jug“.

Tablica 10. Podaci o popisu čestica Poduzetničkih zona
Poduzetnička zona „Bjeljevina“
Br. čestice

Katastarska općina

Površina u m²

k.č. br. 555/1

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 16278 m2

k.č. br. 555/2

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 14191 m2

k.č. br. 555/3

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 6295 m2

k.č. br. 555/4

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5912 m2

k.č. br. 555/5

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 4017 m2

k.č. br. 555/6

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/7

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 4999 m2

k.č. br. 555/8

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/9

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 4999 m2

k.č. br. 555/10

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/11

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/12

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5577 m2

k.č. br. 555/13

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5009 m2

k.č. br. 555/14

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/15

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 4999 m2

k.č. br. 555/16

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 4999 m2

k.č. br. 555/17

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/18

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 5000 m2

k.č. br. 555/19

k.o Suhopolje, broj z.k. uloška 1796

Oranica Bjeljevina, površine 6952 m2
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Poduzetnička zona „Odboj Jug“
k.č. br. 46/1

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 5844 m2

k.č. br.46/2

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 10112 m2

k.č. br.46/3

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 2976 m2

k.č. br.46/4

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 2912 m2

k.č. br.46/5

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 3061 m2

k.č. br.46/6

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 18088 m2

k.č. br.46/7

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 1668 m2

k.č. br.46/8

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 58509 m2

k.č. br.47

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 167 m2

k.č. br.48/2

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 6111 m2

k.č. br.48/3

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 13756 m2

k.č. br.48/4

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 67366 m2

k.č. br.48/5

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 100 m2

k.č. br.49

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 3885 m2

k.č. br.50

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 3427 m2

k.č. br.51

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 3783 m2

k.č. br.54

k.o. Pčelić, z.k. uložak 1308

Oranica Donje Polje, površina 3984 m2

4.1. Nerazvrstane ceste
Prema Zakonu o cestama (»Narodne novine«,
broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet
vozilima, koje svatko može slobodno koristiti
na način i pod uvjetima određenim navedenim
Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona.
Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
na čijem se području nalaze. Nerazvrstane ceste
se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne
samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna
prava, osim prava služnosti i prava građenja radi
građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima
da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje
nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se
dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako
se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost
kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.
Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige
kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo
vlasništvo jedinice lokalne samouprave.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na sjednici održanoj 01. listopada 2013. godine, doni-

jelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na
području Općine Suhopolje (»Službeni glasnik Općine Suhopolje«, broj 07/13) kojom se
uređuje korištenje, upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Suhopolje, kontrola i nadzor nad
izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te
mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.
Nerazvrstana cesta na području Općine je
javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području
Općine čine: ulice, seoske ceste i ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim
propisima, te druge nerazvrstane javne prometne
površine na kojima se odvija promet, a upisane
su u registar nerazvrstanih cesta ili se u javnim
registrima (katastar, zemljišne knjige) vode kao
javno dobro putevi i ceste.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji
omogućuje uredno odvijanje prometa, ne
ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne
oštećuje cestu.
Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se
izgrađena cestovna površina u naselju, a koja
nije razvrstana u javnu cestu.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim
površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se
površine za promet u mirovanju - parkirališta,
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pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina što se koriste za javni
promet i slično.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna
prava, osim prava služnosti i prava građenja radi
građenje građevina sukladno odluci Općinskog
načelnika Općine Suhopolje (u daljnjem tekstu:
načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje
prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima
(nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu o davanju u zakup javnih
površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine
za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time ne ometa
odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i
održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim
poslom ili na drugi način postala vlasništvo
Općine, a lokacijskom dozvolom je predviđena
za građenje nerazvrstane ceste, Općina ne može
otuđiti.
Nerazvrstanu cestu čine:
• cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih
voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid ),
nogostup, biciklističke staze te sve prometne
i druge površine na pripadajućem zemljištuzelene površine, ugibališta, parkirališta,
okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
• građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta
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na kojoj prema projektu treba izgraditi ili
je izgrađena cestovna građevina, površina
zemljišnog pojasa te površina zemljišta na
kojima su prema projektu ceste izgrađene
ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe
održavanja ceste i pružanja usluga vozačima
i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje,
servisi i drugo),
• zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,
• prometna signalizacija (okomita, vodoravna i
svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor
prometa,
• javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste
i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde,
uređaji za naplatu parkiranja i slično).
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način
primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno
prometnih površina na području Općine. Javno
prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga
članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg,
javno stubište i druge javno prometne površine
u suglasju sa odlukom kojom se uređuje komunalni red.
Općina Suhopolje donijela je također i sljedeći akt iz područja nerazvrstanih cesta:
• Odluka o nerazvrstanim cestama na području
Općine Suhopolje (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 07/13. 05/19),
• Odluka o izmjeni naziva ulica u naselju Pivnica Slavonska (»Službeni glasnik Općine
Suhopolje«, broj 03/13).
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5. GODIŠNJI PLAN PRODAJE
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE SUHOPOLJE
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina
Suhopolje mora na racionalan i učinkovit način
upravljati svojim nekretninama na način da one
nekretnine koje su potrebne Općini Suhopolje
budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinu
racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju.
Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na
tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa,
bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
Općina Suhopolje u 2020. godini ima namjeru
prodati nekretnine u svom vlasništvu navedene
u Tablici 11 kao i druge nekretnine ukoliko se
ukaže potreba.
Tablica 11. Popis nekretnina za koje se planira prodaja
Popis nekretnina za koje se planira prodaja
Broj čestice

Katastarska
općina

ZK
uložak

Površina
u m²

Opis

k.č. br. 25/2

Gvozdanska

461

507

Oranica Kućište

k.č. br. 27

Gvozdanska

461

339

Oranica u selu

k.č. br. 30/1

Gvozdanska

461

99

Oranica u selu

k.č. br. 85

Gvozdanska

443

87

Voćnjak u selu

k.č. br. 86

Gvozdanska

443

156

Kuća i dvor u selu

k.č. br. 87/2

Gvozdanska

461

357

Oranica u selu

k.č. br. 96

Gvozdanska

461

160

Oranica u selu

k.č. br. 97

Gvozdanska

461

80

Kuća br.35 i dvorište u selu

k.č. br. 2223

Pčelić

556

7817

Voćnjak Milkač

k.č. br. 3448

Pčelić

759

2262

Šuma Trapinska

k.č. br. 3449

Pčelić

759

4197

Oranica Trapinska

k.č. br. 325

Naudovac

6479

138

Kuća, dvor i oranica u selu

k.č. br. 1936

Pčelić

1196

693

Šuma Jarkovac

k.č. br. 1937

Pčelić

1196

2598

Vinograd Jarkovac

k.č. br. 1830

Budanica

2149

1141

Put

k.č. br. 1831

Budanica

1159

2407

Kanal

k.č. br. 1829

Budanica

91

1196

Voćnjak Budanica

k.č. br. 1830

Budanica

91

17339

Oranica i livada Budanica

k.č. br. 1831

Budanica

91

2827

Kuća, 1 zgrada, dvor i oranica Budanica
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6. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA
IMOVINSKO - PRAVNIH I DRUGIH
ODNOSA VEZANIH UZ PROJEKTE
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
TE OSTALIH INFRASTRUKTURNIH
PROJEKATA, KAO I EKSPLOATACIJU
MINERALNIH SIROVINA SUKLADNO
PROPISIMA KOJI UREĐUJU TA
PODRUČJA
Sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji
ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18,
52/19) jedinice lokalne samouprave u svojim
razvojnim aktima planiranja usvajaju i sprovode
ciljeve Strategije energetskog razvoja Republike
Hrvatske. Temeljni energetski ciljevi su:
• sigurnost opskrbe energijom;
• konkurentnost energetskog sustava;
• održivost energetskog razvoja.
Strategijom definiran je cilj rješavanja
imovinskopravnih odnosa vezanih uz projekte
obnovljivih izvora energije, infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina,
sukladno propisima koji uređuju ta područja:
1. povećanje energetske učinkovitosti korištenjem prirodnih energetskih resursa,
2. brži razvoj infrastrukturnih projekata.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je
uređeno ovo područje:
• Ustav Republike Hrvatske – članak 52.
(»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 8/98,
113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,
85/10, 05/14),
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18),
• Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(»Narodne novine«, broj 80/11),
• Zakon o obnovljivim izvorima energije i
visokoučinkovitoj
kogeneraciji(»Narodne
novine«, broj 100/15, 126/16, 131/17,
111/18),
• Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj
68/18, 115/18, 98/19),
• Zakon o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19),
• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj
153/13, 20/17, 39/19),
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• Zakon o strateškim investicijskim projektima
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
29/18, 114/18),
• Zakon o koncesijama (»Narodne novine«,
broj 69/17),
• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
(»Narodne novine«, broj 78/15),
• Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18, 52/19),
• Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj
66/19),
• Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne
novine«, broj 127/14, 116/18),
• Zakon o javno - privatnom partnerstvu
(»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18),
• Uredba o osnivanju prava građenja i prava
služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
10/14, 95/15),
• Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje
služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu
u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu
izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda,
električnih vodova (»Narodne novine«, broj
108/06),
• Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje
prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu
eksploatacije mineralnih sirovina (»Narodne
novine«, broj 133/07, 09/11),
• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova (»Narodne novine«, broj
79/14),
• Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj
88/12),
• Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja
mineralne sirovine (»Narodne novine«, broj
90/14, 33/17, 55/19),
• Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne
novine«, broj 31/14),
• Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«,
broj 37/14, 72/14),
• Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena
i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 72/16),
• Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i
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obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
(»Narodne novine«, broj 78/14),
• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
(»Narodne novine«, broj 95/14),
• Strategija upravljanja državnom imovinom za
razdoblje 2019. – 2025. (»Narodne novine«,
broj 96/19),
• Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
(»Narodne novine«, broj 131/14),
• Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/09),
• Izvješće o obavljenoj reviziji - Gospodarenje
mineralnim sirovinama na području Virovitičko-podravske županije (Državni ured za
reviziju, Područni ured Koprivnica, studeni
2016, Koprivnica).
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje dužne su
u roku od osam dana od zaprimanja dozvole za
istraživanje, dozvole za eksploataciju i rješenja o
utvrđivanju eksploatacijskog polja objaviti čitav
sadržaj na svojim mrežnim stranicama radi informiranja javnosti.

Prema Izvješću o obavljenoj reviziji - Gospodarenja mineralnim sirovinama na području
Virovitičko-podravske županije (Državni ured
za reviziju, Područni ured Koprivnica, studeni
2016, Koprivnica) na Općini Suhopolje utvrđen
je istražni prostor mineralnih sirovina Cabuna
(Žubrica) na kojem se nalazi mineralna sirovina
tehničko-građevni kamen i/ili građevni pijesak i
šljunak, površine 31,5 ha. Za navedeni istražni
prostor mineralnih sirovina prestalo je važenje
odobrenja za eksploataciju istražnog prostora te
je izvršena sanacija terena u svrhu sprečavanja
nastanka opasnosti.
Osim navedenog istražnog prostora na području Općine Suhopolje nalazi se i eksploatacijsko polje ugljikovodika „Cabuna“ i „Pepelana“.
Sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa, u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, osiguravaju se pretpostavke
za učinkovitije provođenje projekata, vezano za
izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa
za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi
uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici
Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova Europske unije. U tablici broj 14. Navedeni
su razvojni projekti Općine Suhopolje.

Tablica 12. Razvojni projekti Općine Suhopolje
Projekti

Razdoblje provedbe

Kapitalni projekt Modernizacija cesta

2019.-2020.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete

2019.-2020.

Kapitalna donacija dječjem vrtiću

2019.-2020.

Kapitalni projekt Uređenje groblja

2019.-2021.

Kapitalni projekt Izgradnja i proširenje doma

2019

Kapitalni projekt Izgradnja vatrogasnog doma

2019.-2021.

Kapitalni projekt Reciklažno dvorište

2019

Kapitalni projekt Edukativno-informativni vidikovac

2019

Kapitalni projekt Modernizacija javne rasvjete

2019.2021.

Kapitalni projekt Asfaltiranje ulica

2019.-2021.

Kapitalni projekt Opremanje javne ustanove-Dječji vrtić

2019.-2021.
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Tablica 13. Popis nekretnina za koje se planira rješavanje imovinsko – pravnih odnosi
Popis nekretnina za koje se planira rješavanje imovinsko – pravnih odnosi
k.č./ k.o.

Površine

Oznaka zemljišta

k.č. br. 1912 k.o. Gaćište

19103 m2

Igralište v. polje

k.č. br. 422 k.o. Naudovac

19581 m

Nogometno igralište

k.č. br. 1348/1 k.o. Suhopolje

713 m

Mjesni prostor

k.č. br. 173 k.o. Suhopolje

4357 m2

Jama

k.č. br. 1497 k.o. Suhopolje

2560 m

Zgrada i oranica Suhopolje

k.č. br. 2857, k.o. Suhopoljska Borova

32847 m

Voćnjaci Prisadi

k.č. br. 3469, k.o. Suhopoljska Borova

1799 m

Kuća br. 73, 2 ekonomske zgrade i dvor

k.č. br. 3470, k.o. Suhopoljska Borova

668 m2

Voćnjak Javorovac

k.č. br. 3570/1 k.o. Suhopoljska Borova

8338 m

Pašnjak Borova

k.č. br. 141, k.o. Cabuna

7275 m

Oranica

k.č. br. 1519, k.o. Cabuna

1870 m

Šikara Mandinac

k.č. br. 1520, k.o. Cabuna

1666 m2

Pašnjak Mandinac

k.č. br. 1521, k.o. Cabuna

2

432 m

Šikara Mandinac

k.č. br. 1522, k.o. Cabuna

1338 m

Šikara Mandinac

k.č. br. 1529, k.o. Cabuna

495 m2

Pašnjak Mandinac

k.č. br. 1530 k.o. Cabuna

1556 m2

Šikara Mandinac

k.č. br. 216/1, k.o. Orešac

4300 m

Oranica Petrov Lještak

k.č. br. 216/3, k.o. Orešac

8881

Oranica Berek

k.č. br. 217/2, k.o. Orešac

5490 m2

Ribnjak Berek

k.č. br. 218/2, k.o. Orešac

6124 m2

Ribnjak Berek

k.č. br. 422, k.o. Naudovac

19581 m

Nogometno Igralište

k.č. br. 356, k.o. Naudovac

3177 m

Kuća, dvor i oranica u selu

k.č. br. 23/2, k.o. Pivnica

369 m2

Oranica u selu

k.č. br. 27, k.o. Pivnica

532 m2

Vrt u selu

2

2

2
2

2

2
2
2

2

2

2

2

7. GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA
POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U
VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE
Strategijom definirani su sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Suhopolje:
1. Procjena potencijala imovine Općine
Suhopolje mora se zasnivati na snimanju,
popisu i ocjeni realnog stanja;
2. Uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u
procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine
kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo
i što transparentnije odredila njezina vrijednost.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici
Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni
vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj
78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine,
a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine. Zakon
se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i
sedam postupaka, a propisan je i način na koji
se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju
primjenjujući propisanu metodologiju, te potom
evaluiraju i dalje koriste. U slučaju povrede Zakona propisani su nadzor i sankcije. Procjenu
vrijednosti nekretnine mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci i stalni sudski
procjenitelji.
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Ministarstvo graditeljstva i prostornoga
uređenja izradilo je prvu fazu Informacijskog
sustava tržišta nekretnina eNekretnine. Sustav
sadrži podatke o broju transakcija za pojedino
područje, vrstu nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan, kuća,
poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko,
šumsko zemljište, postignute cijene itd.
Ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u
prometu nekretninama omogućen je lak pristup
korisnim informacijama koje su dobra podloga
za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti
tržišta nekretnina.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je
uređeno provođenje postupaka procjene imovine
su sljedeći:
• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
(»Narodne novine«, broj 78/15),
• Zakon
o
komunalnom
gospodarstvu
(»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
• Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta
nekretnina (»Narodne novine«, broj 114/15,
122/15),
• Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14),
• Pravilnik o metodama procjene vrijednosti
nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15),
• Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske –
Ministarstvo financija.
Općina Suhopolje u 2020. godini ima u planu
vršiti procjenu nekretnina kada se za to ukaže
potreba. Prodaji nekretnina prethodi procjena
tržišne vrijednosti nekretnine koju utvrđuje
ovlašteni sudski vještak građevinske struke.
Procjenu može obavljati ovlašteni sudski vještak
angažiran od strane Općine Suhopolje za izradu
elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina. Sadržaj i oblik elaborata mora se izraditi
sukladno zakonskim propisima i aktima te uputama iz ugovora sklopljenog s izabranim sudskim vještakom.
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8. GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA
IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju
prijepora oko zahtjeva koje jedinice lokalne i
područne samouprave imaju prema Republici
Hrvatskoj je u rješavanju suvlasničkih odnosa
u kojima se međusobno nalaze. U tom smislu
potrebno je popisati sve nekretnine (stanove,
poslovne prostore i građevinska zemljišta) na
kojima postoji suvlasništvo.
Zemljište oduzeto za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Jedinice lokalne samouprave koje su fizičkim
osobama isplatile naknadu za zemljište oduzeto
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a koje je sukladno posebnom propisu
postalo vlasništvo Republike Hrvatske po sili
zakona, mogu do 31. prosinca 2019., a najkasnije 60 dana od primitka pravomoćnog rješenja
podnijeti zahtjev prema Republici Hrvatskoj za
naknadu.
Republika Hrvatska izvršiti će obvezu prema
jedinici lokalne samouprave isključivo raspolaganjem nekretninama i/ili drugim pravima u
vlasništvu Republike Hrvatske, u korist jedinice
lokalne samouprave u vrijednosti do ukupnog
iznosa isplaćene naknade za oduzeto zemljište
za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Ukupni iznos isplaćene naknade za
oduzeto zemljište za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine jednak je zbroju iznosa
naknade koji je pravomoćno utvrđen, do dana
podnošenja zahtjeva u upravnom ili parničnom
postupku povodom utvrđivanja iznosa naknade
za oduzeto zemljište i kamatama obračunanim
na isti iznos na dan isplate fizičkoj osobi. U
slučaju raspolaganja nekretninama i/ili drugim
pravima u vlasništvu Republike Hrvatske u korist jedinice lokalne samouprave procijenjena
vrijednost nekretnine i/ili prava u vlasništvu Republike Hrvatske mora biti jednaka ukupnom iznosu isplaćene naknade za oduzeto zemljište za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Raspolaganje nekretninama i/ili drugim pravima
u vlasništvu Republike Hrvatske u korist jedinice
lokalne samouprave provodi se bez naknade za
raspolaganje (bez isplate kupoprodajne cijene).
Općina Suhopolje nije isplaćivala naknade
za zemljišta oduzeta za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a koje je sukladno
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posebnom propisu postalo vlasništvo Republike
Hrvatske po sili zakona.
9. PROVEDBE PROJEKATA
JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Zakonski propisi kojima je uređena provedba
projekata javno – privatnog partnerstva:
• Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«,
broj 120/16),
• Zakon o javno - privatnom partnerstvu
(»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18),
• Zakon o koncesijama (»Narodne novine«,
broj 69/17),
• Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj
87/08, 136/12, 15/15),
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
• Uredba Vlade Republike Hrvatske o provedbi
projekata
javno-privatnog
partnerstva
(»Narodne novine«, broj 88/12, 15/15).
Zakonom o javno – privatnom partnerstvu
(»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14, 114/18)
utvrđen je postupak predlaganja i odobravanja
prijedloga projekata javno – privatnog partnerstva, provedba tih projekata, sadržaj ugovora o
javno – privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja.
Javno – privatno partnerstvo jest dugoročan
ugovorni odnos između javnog i privatnog
partnerstva, čiji je predmet izgradnja ili rekonstrukcija te održavanje javne građevine, u svrhu
pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. Obvezu i rizike uz financiranje i
proces gradnje preuzima privatni partner. Statusno javno – privatno partnerstvo jest model
temeljen na ugovornom odnosu između javnog
i privatnog partnera
Javno tijelo može dopustiti i obavljanje
komercijalne djelatnosti s ciljem naplate prihoda, ako je tako ugovoreno. U svrhu provedbe
projekata javno – privatnog partnerstva, javni
partner prenosi na privatnog pravo građenja ili
mu daje koncesiju. Ugovor o javno – privatnom
partnerstvu zaključuje se u pisanom obliku na
određeno razdoblje koje ne može biti kraće od
pet ni duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje.
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Javno – privatno partnerstvo oblik je suradnje dvaju sektora, u okviru koje se udruživanjem resursa i podjelom rizika postiže dodana
vrijednost. Kod projekata javno – privatnog
partnerstva vodit će se računa o ciljevima koji
se žele postići uključivanjem privatnog sektora
u isporuku javnih usluga, kao što su smanjenje
ukupnih životnih troškova javnog projekta,
povećanje efikasnosti trošenja javnog novca,
ubrzanje raspoloživost ponude javne infrastrukture i slično.
U financiranju projekta dijelom sudjeluje
privatni poduzetnik, a ostatak vrijednosti nadoknađuje javno tijelo iz svojeg proračuna. Relativno dugo trajanje odnosa (maksimum je do
četrdeset godina) omogućuje povrat uloženih
sredstava privatnom poduzetniku.
Općina Suhopolje nema planova za ulaženje
u projekte javno–privatnog partnerstva u 2020.
godini. Izgradnja pojedinog javnog objekta primjenom javno – privatnog partnerstva smatrat će se
samo jednom od mogućnosti koja se može primijeniti samo kad to dopušta situacija, obilježja
projekta i gdje se mogu dokazati jasne prednosti
i koristi. Primjena dolazi u obzir samo ako se pokaže boljim rješenjem od, na primjer, tradicionalnih modela javne nabave, a sukladno definiranoj
proceduri i metodologiji u sklopu važeće zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.
10. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA
EVIDENCIJE IMOVINE
Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom je uspostava Evidencije imovine
koji će se stalno ažurirati i kojim će se ostvariti
internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih
ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje
Evidencije imovine kako bi se osigurali podaci
o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina Suhopolje raspolaže. Evidencija
imovine je sveobuhvatnost autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i
financijskih podataka o imovini.
Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine
bitna je za učinkovito upravljanje imovinom.
Njegov ustroj i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora konstantno ažurirati.
Sukladno načelu javnosti na Internet stranicama Općine Suhopolje postavljen je widget
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Imovina gdje je sukladno zakonskim zahtjevima i obvezama javne objave nalazi Evidencija
imovine, svi dokumenti bitni za upravljanje i
raspolaganje imovinom, objavljivat će se javni
natječaji i vijesti vezane za imovinu, a u administracijskom sustavu spremati sve dokumente
vezane za pojedinu imovinu iz evidencije kako
bi imali sve na jednom mjestu te učinkovito i
odgovorno upravljali svojom imovinom.
Zakonski propisi kojima je uređeno vođenje
Registra državne imovine su slijedeći:
• Zakon o središnjem registru državne imovine
(»Narodne novine« broj 112/18),
• Uredba o Registru državne imovine
(»Narodne novine«, broj 55/11).
Dana, 05. prosinca 2018. godine donesen je
novi Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine« broj 112/18) prema kojem su JLS obveznici dostave i unosa podataka u
Središnji registar.
Dostavu i unos podataka o pojavnim oblicima
državne imovine u Središnji registar može za
proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, trgovačka društva, zavode i druge
pravne osobe čiji je osnivač jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave, kao i za
ustanove kojima je jedan od osnivača jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršiti nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Broj 3

Obveznici ovoga Zakona dužni su:
• voditi svoju evidenciju o pojavnim oblicima
državne imovine iz ovoga Zakona kojom
upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje, neovisno o nositelju vlasničkih prava
te imovine,
• dostaviti i unijeti podatke o pojavnim
oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju ili raspolažu u Središnji registar, uz naznaku isprave na temelju koje je
upis, promjena ili brisanje izvršeno, sukladno
postupku koji će se propisati Pravilnikom o
tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom.
Sukladno Zakonu o središnjem registru
državne imovine, obveznici dostave podataka
koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu
dostavili podatke o imovini u Središnji registar
dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona dostaviti cjelokupnu evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine
iz ovoga Zakona kojom upravljaju, raspolažu ili
im je dana na korištenje.
Dostava podatka u Središnji registar bit će
moguća kada se donese nova Uredba o registru
državne imovine i Pravilnik o tehničkoj strukturi i načinu upravljanja Središnjim registrom.
Općina Suhopolje dostavit će podatke i postupiti
sukladno navedenom Zakonu, čim dostava podataka u Središnji registar bude omogućena.

Tablica 14. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera za godišnji plan vođenja Evidenciju imovine u
2020. godini
Ciljevi

Ažuriranje postavljene
Evidencije imovine

Mjere

Ažurirati Evidenciju imovine
koja je postavljena na Internet
stranici Općine Suhopolje

Kratko pojašnjenje aktivnosti mjera
Prema preporukama Državnog ureda za reviziju Općina
Suhopolje poduzela je aktivnosti ustroja i vođenja
Evidencije imovine na način i s podacima propisanim za
registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o
cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina
raspolaže. Sadržaj Evidencije imovine propisan je u
Zakonu o središnjem registru državne imovine (»Narodne
novine« broj 112/18) i Uredbom o Registru državne
imovine (»Narodne novine«, broj 55/11). Sukladno načelu
javnosti na Internet stranici Općine Suhopolje postavljen
je widget Imovina gdje se sukladno obvezama javne
objave nalazi Evidencija imovine te svi dokumenti bitni
za upravljanje i raspolaganje imovinom. Javnom objavom
ostvarit će se bolji nadzor nad stanjem imovinom kojom
Općina Suhopolje raspolaže.
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Pravovremeno dostavljanje
traženih podataka i promjena
u Središnji registar državne
imovine

11. GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA
VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA IMOVINOM U
VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE
Strategijom su definirani sljedeći ciljevi
vezani uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se
tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje:
1. Potrebno je, u skorije vrijeme, na internet
stranici Općine Suhopolje, na uočljiv i lako
pretraživ način omogućiti informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom
Općine Suhopolje,
2. Organizirati učinkovitije i transparentno
korištenje imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje s ciljem stvaranja novih vrijednosti
i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama
koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Suhopolje:
Opći propisi:
• Zakon o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, broj 52/18),
• Zakon o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«,
broj 79/07, 86/12),
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Sukladno Zakonu o središnjem registru državne imovine,
obveznici dostave podataka koji do stupanja na snagu
ovoga Zakona nisu dostavili podatke o imovini u Središnji
registar dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona dostaviti cjelokupnu evidenciju
o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje.
Podatke vezane uz promjene u vlasništvu i drugim
stvarnim pravima svih pojavnih oblika državne imovine
iz ovoga Zakona, kao i podatke o ispravama na temelju
kojih je promjena izvršena obveznici su dužni dostaviti u
Središnji registar bez odgode, a najkasnije u roku od 60
dana od izvršene promjene.

• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne
novine«, broj 108/96),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj
59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
(»Narodne novine«, broj 61/18),
• Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne
novine«, broj 66/19),
• Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ,
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih
dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 124/15),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja
službenog Upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih
materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu
informacija (»Narodne novine«, broj 20/16).
Propisi EU:
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta
i Vijeća od 17. Studenog 2003. O ponovnoj
uporabi informacija javnog sektora,
• Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003
on the re-use of public sector information,
• Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća od 17. Stude-
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nog 2003. O ponovnoj uporabi informacija
javnog sektora, 2013/37/EU,
• Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
amending Directive 2003/98/EC on the reuse of public sector informationText with
EEA relevance,
• Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. Studenog
2003. O ponovnoj uporabi informacija javnog
sektora,
• Consolidated Directive 2003/98/EC of the
European Parliament and of the Council of 17
November 2003 on the re-use of public sector
information,
• Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
• Guidelines on recommended standard licences, data sets and charging for the reuse of
documents 2014/C 240/01.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
Općina Suhopolje na svojoj službenoj Internet
stranici ima obvezu objavljivati:
• opće akte koje donosi, a koji se objavljuju i u
Službenom glasniku,
• nacrte općih akata koje donosi u svrhu
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću,
• godišnje planove, programe, strategije, upute,
proračun, izvještaje o radu, financijska izvješća – na godišnjoj razini,
• zapise vezane uz lokalnu upravu i zaključke
sa službenih sjednica Općinskog vijeća i
službene dokumente usvojene na tim sjednicama,
• pozive za javne natječaje davanja u zakup
imovine u vlasništvu Općine Suhopolje.
Kontinuiranom i redovitom objavom navedenih informacija na Internet stranici Općine
Suhopolje zainteresiranoj javnosti omogućava
se uvid u rad Općine Suhopolje te se povećava
transparentnost i učinkovitost cjelokupnog sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Suhopolje.
Javnosti je na raspolaganju i službenik za
informiranje koji postupa u aktivnostima i podacima vezanima uz imovinu na temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama
prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
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(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Ujedno
se pristupa dostavljanju zakonom utvrđenih podataka u Središnji katalog službenih dokumenata
Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike
Hrvatske. Službenik za informiranje redovito se
bavi i unapređenjem načina obrade dokumenata,
njihovim razvrstavanjem, čuvanjem i objavljivanjem, kako bi što jednostavnije i kvalitetnije
bili dostupni.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
Općina Suhopolje dužna je Povjereniku dostaviti
Izvješće o provedbi ovog Zakona za prethodnu
godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine
za prethodnu godinu.
Trgovačka društva u vlasništvu Općine
Suhopolje imaju jednaku obvezu poštivanja
načela javnosti, obvezu proaktivnog informiranja sudionika javnosti te ispunjavanja odredbi
Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Obveza
uključuje poštivanje i rad u skladu s pravilima i
kriterijima upravljanja i raspolaganja imovinom
definiranih propisima i drugim aktima te redovitu koordinaciju prije raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Suhopolje.
Upravljanje imovinom koja im je dana na
raspolaganje ili je u njihovu vlasništvu mora biti
u skladu sa Strategijom te ovim Planom upravljanja. Odluke koje se odnose na upravljanje
i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine
Suhopolje moraju biti objavljene kako bi bile
dostupne javnosti.
Općina Suhopolje, učinit će javno dostupnom svoju Evidenciju imovine, a isto će učiniti
i s dokumentima kojima se uređuje upravljanje
i raspolaganje nekretninama kako bi bili javno
dostupni svim građanima. Prema tome i ovaj
Plan bit će objavljen na Internet stranici Općine
Suhopolje i te će se sukladno članku 11. Zakona
o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15) provesti postupak
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem
Internet stranice Općine Suhopolje.
Sudionici javnosti mogu se putem internetske stranice kontinuirano informirati o svim
novostima, otvorenim natječajima te ostalim informacijama vezanih za upravljanje imovinom u
vlasništvu Općine Suhopolje.
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Tablica 15. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera za godišnji plan postupaka vezanih
uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
Ciljevi

Mjere
Vršiti objavu informacija
na Internet stranici Općine
Suhopolje

Provoditi odredbe
Zakona o pravu na Odgovaranje na zaprimljene
pristup informacijama zahtjeve
(»Narodne novine«,
broj 25/13, 85/15)

Savjetovanje s
javnošću

Kratko pojašnjenje aktivnosti mjera
Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) Općina Suhopolje na
svojoj Internet stranici na lako pretraživ način objavljivat će
potrebne informacije.
Prilikom zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama
postupiti sukladno članku 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13, 85/15) te zaprimljene zahtjeve upisati u službeni
Upisnik sukladno članku 14. Navedenog zakona.

Slanje godišnjeg izvješća
o provedbi Zakona o pravu
na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj
25/13, 85/15)

Povjereniku za informiranje sukladno članku 60. Zakona
o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13, 85/15) do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu
godinu dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Provoditi savjetovanje s
javnošću

Provoditi savjetovanje s javnošću sukladno članku 11. Zakona
o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13, 85/15).

12. GODIŠNJI PLAN ZAHTJEVA ZA
DAROVANJE NEKRETNINA UPUĆEN
MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE
Prema novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka,
socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske, nekretninama se može
raspolagati u korist jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i bez naknade.
Raspolaganje provodi se na zahtjev jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na
koju se prenosi ono pravo s kojim se postiže ista
svrha, a koje je najpovoljnije za Republiku Hrvatsku.
Raspolaganje provodi se osobito u svrhu:
• ostvarenja projekata izgradnje poduzetničke
infrastrukture, odnosno poduzetničkih zona i
poduzetničkih potpornih institucija u skladu s
posebnim zakonom,
• ostvarenja projekata ulaganja u skladu s
posebnim zakonom,
• ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput
izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, do-

mova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju sportskih objekata, muzeja,
memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se povećava kvaliteta života
građana na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• provođenja programa stambenog zbrinjavanja
i društveno poticane stanogradnje,
• provođenja programa integracije osoba s invaliditetom u društvo,
• provođenja programa demografske obnove,
• provođenja programa gospodarenja otpadom,
• provođenja operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine.
Nekretnine koje su u zemljišnim knjigama
upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i
koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao
škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove
kojima su osnivači jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i koje se koriste u
obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska
igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi,
spomen-domovi, tržnice i javne stube temeljem
novog Zakona o upravljanju državnom imovinom upisat će se u vlasništvo jedinica lokalne
ili područne (regionalne) samouprave na čijem
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području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je
vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnog
propisa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, odnosno ustanove dužne su do 31.
prosinca 2019. dostaviti Ministarstvu zahtjev za
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na gore spomenutim nekretninama. Ministarstvo će izdati ispravu podobnu za upis prava
vlasništva na navedenim nekretninama jedinici
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
odnosno ustanovi sukladno pravodobno podnesenim zahtjevima.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, odnosno ustanove dužne su provesti
sve pripremne i provedbene postupke uključujući
i formiranje građevinskih čestica radi upisa vlasništva na spomenutim nekretninama u zemljišne
knjige. Troškove tih postupaka snose jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
odnosno ustanove.
Dana 11. studenog 2016. godine Hrvatski
sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava

i drugih središnjih tijela državne uprave koji
je objavljen u Narodnim novinama broj 93/16,
104/16, 116/18 i koji je stupio na snagu 13. studenog 2016. godine. Navedenim izmjenama
i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu
ministarstava i drugih središnjih tijela državne
uprave propisano je da se danom stupanja na
snagu Zakona ustrojava Ministarstvo državne
imovine, a da Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom s danom stupanja na
snagu Zakona prestaje s radom.
Ministarstvo državne imovine preuzelo je
poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva
te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za
upravljanje državnom imovinom, kao i državne
službenike i namještenike zatečene na preuzetim
poslovima. Općina Suhopolje zatražila je darovanje nekretnina i ima namjeru zatražiti nekretnine i tijekom 2020. godine.
U tablicama (dolje) su navedene nekretnine
koje su darovane od strane Ministarstva državne
imovine Općini Suhopolje, ali i nekretnine u pogledu kojih će Općina Suhopolje zatražiti darovanje od Ministarstva državne imovine.

Tablica 16. Nekretnine koje je Općina Suhopolje zatražila od Ministarstva državne imovine
Nekretnine koje je Općina Suhopolje zatražila od Ministarstva državne imovine
Broj čestice

Broj ZK uloška

Katastarska
općina

Površina u m2

Opis nekretnine

1912

765

Gaćište

19103

Fiskulturno igralište V. Polje

422

239

Naudovac

19581

Nogometno igralište

1348/1

1147, zk. tijelo I

Suhopolje

713

Mjesni prostor

1348/1

1147, zk. tijelo II

Suhopolje

153,25

Poslovne prostorije

173

255

Suhopolje

4357

Jama

216/1

542

Orešac

4300

Oranica petrov lještak

216/3

542

Orešac

8881

Oranica berek

217/2

542

Orešac

5490

Ribnjak berek

218/2

542

Orešac

6124

Ribnjake berek

186

111

Kapan

2711

Matr. graba

Nekretnine koje će Općina Suhopolje zatražiti od Ministarstva državne imovine: sukladno potrebama
Broj čestice

Broj ZK uloška

Katastarska
općina

Površina u m2

Opis nekretnine

1497

2193

Suhopolje

-

Zgrada i oranica Suhopolje
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Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“
broj 52/18), Općinsko vijeće Općine Suhopolje
na svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. ožujka
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE
ZA 2020. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje
za 2020. godinu kojeg je Općina Suhopolje u
obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona
o upravljanju državnom imovinom („Narodne
novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na
području Virovitičko-podravske županije.
II.
Godišnjim planom upravljanja imovinom
određuju se:
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja
imovinom Općine Suhopolje,
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje,
• godišnji planovi upravljanja pojedinim
oblicima imovine u vlasništvu Općine
Suhopolje.
Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga
pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o
obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne
novine“ broj 21/14).

IV.
Općina Suhopolje dužna je do 30. rujna 2021.
godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za
2020. godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana
od dana objave u Službenom glasniku Općine
Suhopolje, a objavit će se na službenoj web
stranici Općine Suhopolje i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13 i 85/15).
KLASA: 940-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/49-20-5
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

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

III.

Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13.
stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 92/10), Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite
od požara općine Suhopolje, Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2020.
godinu KLASA: 214-01/19-01/06, URBROJ:
2189/1-03/04-19-4 od 02. ožujka 2020. godine i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
vjesnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje, na svojoj 26. sjednici, održanoj dana
27. ožujka 2020. godine, donijelo je

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2020. godinu donosi
Općinsko vijeće Općine Suhopolje za razdoblje
od godinu dana.

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA
2020. GODINU
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I.

TEHNIČKE MJERE

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Suhopolje Općinsko vijeće Općine
Suhopolje donosi Godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine
Suhopolje za 2020. godinu (u daljnjem tekstu:
Provedbeni plan).

Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Sukladno procjeni
ugroženosti od požara i tehnoločkoh eksplozija
prioritet pri nabavci treba dati vatrogasnim vozilima, tehničkoj opremi i sredstvima za gašenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje

II.

URBANISTIČKE MJERE

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Suhopolje potrebno je u 2020. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i
urbanističke mjere:

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o
razini prostornih planova obavezno je primijeniti
mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje

ORGANIZACIJSKE MJERE
Vatrogasne postrojbe
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološkoh eksplozija općina Suhopolje osigurati
će potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti profesionalni i dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta
propisanih člankom 21. i 22 Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19).
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje
U DVD-ima koji djeluju na području Općine
Suhopolje osigurati djelotvornu i pravodobnu
operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu
prostornu pokrivenost općine u slučaju požara i
eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.
Izvršitelj zadatka: DVD Suhopolje, DVD
Borova
Normativni ustroj zaštite od požara
Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite
od požara Općine Suhopolje sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje, rok:
jednom godišnje
Kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka
12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje, rok:
jednom godišnje

U naseljima sustavno poduzimati potrebne
mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.
U većim kompleksima pravnih osoba potrebno
je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara
i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim
propisima.
Izvršitelj: Virkom d.o.o., Virovitica
ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sukladno važećim propisima koji reguliraju
zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno
je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od
požara koristeći sve oblike javnog priopćavanja
(radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično),
sustavno i redovito obavještavati i upozoravati
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje
Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih puteva i kanala
sukladno važečim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje
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U slučaju nastajanja požara na otvorenom
prostoru, pravne osobe čije su građevine ili
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara
dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju
širenja požara ili za njegovo gašenje.
Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni
pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako
zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja
nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je
obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od
lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje
bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno
olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Suhopolje
III.
Općina Suhopolje upoznat će sa sadržajem
ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte
koji su istim predviđeni kao izvšitelji pojedinih
zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza općine
Suhopolje koje proizlaze iz ovoga Provedbenog
plana, osigurati će se do visine utvrđene Proračunom općine Suhopolje za 2020. godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Suhopolje jednom
godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
VI.
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Suhopolje.“
KLASA: 214-01/20-01/3
URBROJ: 2189/05-09/47-20-3
Suhopolje, 27. ožujak 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica:
Zorica Hegedušić, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13) sukladno Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini,
Stožer civilne zaštite Općine Suhopolje na sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine donio je
F I N A N C I J S K I P LA N
osiguranih sredstava za provođenje zadaća
tijekom požarne sezone u 2020. godini
Članak 1.
Proračunom Općine Suhopolje predviđena su
financijska sredstva za požarnu sezonu kako slijedi:
- Vatrogasna zajednica
Općine Suhopolje
440.000,00 kn
- Civilna zaštita
15.000,00 kn
- Hrvatska gorska služba
spašavanja
5.000,00 kn
- Crveni križ
80.500,00 kn
Članak 2.
Planirana sredstva iz točke 1. raspoređuju se
shodno zahtjevima, potrebama i sl.
Članak 3.
Ukoliko planirana sredstva budu nedostatna vrši se izmjena i dopuna Proračuna kojom se osiguravaju potrebita sredstva. Osim
toga ,odnosno do tada se mogu koristiti sredstva s drugih pozicija (npr. sredstva od zakupa
i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta) u
slu-čaju velikih požara otvorenog prostora (na
oranicama.)
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA:214-02/20-01/5
URBROJ:2189/05-09/47-20-2
Suhopolje, 27. veljače 2020.
							
Načelnik:
Siniša Horvat struč. spec. ing. sec., v.r.
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Na temelju članka 7. stavka 4. i članku 8.
stavak 1. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 8/19 i 1/20), i članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 2/13 i 2/18) načelnik Općine Suhopolje,
dana 02. ožujka 2020. godine donio je
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka povjeravanja na
upravljanje i korištenje sportskih građevina
u vlasništvu Općine Suhopolje
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se sportske
građevine u Općini Suhopolje koje se povjeravaju na upravljanje i korištenje sportskim
klubovima registriranim za obavljanje sportske
djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih
građevina te postupak davanja na korištenje
sportske građevine ili dijela sportske građevine
sportskim klubovima.
Članak 2.
Ovisno o značenju za sport Općine Suhopolje
i načinu upravljanja, javne sportske građevine
i druge sportske građevine u vlasništvu Općine
Suhopolje (dalje u tekstu:sportske građevine)
sukladno Odluci o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje
broj 8/19 i 1/20) za koje se pokreće postupak
povjeravanja na upravljanje i korištenje sportskih
građevina u vlasništvu Općine Suhopolje su:
1. sportske građevine I. kategorije – predstavljaju građevine – nogometna igrališta s pratećim
objektima – stadionom, svlačionicama, uredsko
– klupskim prostorijama, i to:
• sportska građevina u Suhopolju (nogometno
igralište s pratećim objektima – stadion,
svlačionice, uredsko – klupske prostorije),
dio k.č. 1495/3 i k.č. 1496/2, k.o. Suhopolje
• sportska građevina u Suhopolju (sportsko
– rekreacijski centar), dio k.č. 1495/3, k.o.
Suhopolje
• sportska građevina u Borovi (nogometno igralište s pratećim objektima - svlačionice,

uredsko – klupske prostorije), k.č. 309, k.o.
Suhopoljska Borova
• sportska građevina u Orešcu (nogometno igralište s pratećim objektima - svlačionice,
uredsko – klupske prostorije), k.č. 347/1, k.o.
Orešac
• sportska građevina u Jugovom Polju (nogometno igralište s pratećim objektima svlačionice, uredsko – klupske prostorije koje
se nalaze u sklopu Društvenog doma Jugovo
Polje), dio k.č. 310/1, k.o. Budanica (nakon
parcelacije k.č. 310/3 k.o. Budanica).
Članak 3.
U poslove upravljanja sportskim građevinama
ubrajaju se sljedeći poslovi:
• redovito, tekuće i investicijsko održavanje
sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a
posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje;
• primjerena zaštita sportske građevine;
• određivanje i provođenje unutarnjeg reda u
sportskoj građevini;
• primjerno osiguranje sportske građevine;
• obavljanje povremenih i godišnjih pregleda
sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom
smislu;
• kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
• donošenje godišnjeg programa upravljanja
sportskom građevinom;
• drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom
građevinom.
Modernizacija i rekonstrukcija – kapitalno
investiranje na sportskim građevinama provodi
se u suradnji upravitelja i vlasnika nekretnine
– Općine Suhopolje, odnosno za investicijsko
održavanje u smislu adaptacije i dogradnje postojećih građevina, izgradnju novih građevina,
kao i svih ostalih investicijskih ulaganja, upravitelj je obvezan ishoditi suglasnost vlasnika
nekretnine.
Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina Suhopolje ovisno o prilikama i
izvorima financiranja.
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Upravitelj sportskih građevina ne može opteretiti i otuđiti građevine bez suglasnosti vlasnika
nekretnine.
Članak 4.
Upravljanje
i
korištenje
sportskim
građevinama povjerava se na vremenski rok od
10 (deset) godina s mogućnošću produženja a
isto se može prekinuti:
• odlukom vlasnika, Općine Suhopolje;
• prestankom rada ili promjenom djelatnosti
udruge upravitelja;
• prestankom potrebe upotrebe i korištenja od
strane upravitelja;
• učestalim narušavanjem reda i mira;
• neodržavanjem sportskih građevina i uništavanjem istih.
Članak 5.
Sportski klub ili savez, sportska zajednica,
ustanova ili trgovačko društvo registrirano za
obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i
održavanja sportskih građevina, u svrhu sklapanja Ugovora o upravljanju i korištenju sportske
građevine, uz zahtjev za davanje na upravljanje
i korištenje sportske građevine ili dijela sportske
građevine dužni su dostaviti slijedeće:
• dokaz o registraciji,
• program korištenja sportske građevine ili
dijela sportske građevine sa planom rada
i održavanja sportske građevine ili dijela
sportske građevine.
Članak 6.
Način upravljanja i korištenja sportskih
građevina iz članka 2. ove Odluke regulira se
ugovorom između Općine i upravitelja iz članka
6. ove Odluke.
Ugovor u ime Općine Suhopolje sklapa
Općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena
osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
Članak 7.
Korisnici sportskih građevina iz članka 2. ove
Odluke obvezni su vlasniku nekretnina dostaviti
godišnji izvještaj o upravljanju odnosno godišnji

izvještaj o korištenju sportskih građevina najkasnije do kraja lipnja tekuće godine za prethodnu
godinu.
Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može biti
sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu podnositelja.
Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim korištenjem sportskih građevina,
održavanjem sportskih građevina, korištenja
svih sportskih i drugih prostora u sportskim
građevinama te nad namjenskim korištenjem
sredstava za upravljanje i održavanje sportskih
građevina obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Suhopolje, odnosno njegovi Odsjeci,
svaki u okviru svoje nadležnosti.
Tijela iz stavka 1. ovog članka vrše nadzor i
nad provedbom akta o povjeravanju upravljanja
odnosno korištenja sportskih građevina.
U slučaju nepridržavanja ugovornih obveza
kao i nepridržavanja obveza iz akta o povjeravanju upravljanja odnosno korištenja sportskih
građevina, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Suhopolje odnosno njegovih Odsjeka, načelnik može raskinuti Ugovor odnosno
akt o povjeravanju na upravljanje i korištenje
sportske građevine staviti izvan snage.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA: 620-01/20-01/2
URBROJ: 2189/05-09/49-20-1
Suhopolje, 02. ožujka 2020. godine
NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE
Načelnik
Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec., v.r.
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Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ 92/10), a u svezi
točke IV., podtočka 12b Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini
(„Narodne novine“ broj 3/2020.) i članka 40.
Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik“
broj:2/13), načelnik Općine Suhopolje donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije
za žurnu izradu prosjeka i probijanje
protupožarnih putova radi zaustavljanja
šumskih požara
Članak 1.
Ovim se Planom utvrđuje način i uvjeti korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu prosjeka i probijanje šumskih putova radi
zaustavljanja šumskih požara.
Članak 2.
Korištenje opreme i vozila za gašenje šumskih
požara i požara otvorenih prostora koji su u sustavu dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Općine Suhopolje određeno je operativnim
planom dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Članak 3.
Slučajevi upotrebe teške građevinske mehanizacije jesu oni kada je dobrovoljno vatrogasno društvo, pored opreme kojom raspolaže,
prinuđeno od drugih pravnih ili fizičkih osoba
zatražiti pomoć u mehanizaciji, a isto se temelji
na procjeni vatrogasnog zapovjednika DVD-a
Suhopolje.
Članak 4.
Za provedbu odredaba ovog Plana,angažirat će
se teška mehanizacija pravnih osoba :
• Diba d.o.o. – Vladimira Nazora 5, Suhopolje
• Švarc autoprijevoznik – Matije Gupca 1,
Suhopolje

Članak 5.
Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada
na odgovarajućem stroju, uključujući troškove
transporta do požarišta i natrag.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi
sa požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije
uz zapisnik o njenom stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena
osoba.
Poziv za pružanje ispomoći iz prethodnog
stavka upućuje zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva uz prethodnu konzultaciju s
načelnikom Općine Suhopolje.
Članak 6.
Sukladno Planu zaštite od požara Općine
Suhopolje kod šumskih požara i požara otvorenih prostora pozivaju se i djelatnici Hrvatskih šuma-Šumarije Suhopolje.
Članak 7.
Ovaj Plan objaviti će se u“Službenom glasniku Općine Suhopolje“.
KLASA: 214-02/20-01/8
URBROJ: 2189/05-02/14-20
Suhopolje, 12. ožujak 2020.

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

Dostaviti:
1. Područni ured civilne zaštite Virovitica
2. Županijski vatrogasni zapovjednik
3. Pismohrana, ovdje
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Pravne osobe koje za slučaj vatrogasne intervencije mogu osigurati pomoćnu opremu su slijedeće:
Redni
broj

Naziv

1.

ŠVARC d.o.o. za prijevoz
i trgovinu, Matije Gupca 1,
Suhopolje

Veno Švarc

2.

Diba d.o.o., Vladimira Nazora 1,
Suhopolje

Nenad Mikulić

Odgovorna osoba

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od
požara («Narodne novine» broj 92/10 ), točke
III., podtočke 8c Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini («Narodne
novine» broj 3/2020) te članka 40. Statuta
Općine Suhopolje («Službeni glasnik» Općine
Suhopolje 2/13), Općinski načelnik Općine
Suhopolje donos
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara
I. CILJ I ZADACI
Članak 1.
Ovime se Planom razrađuje način motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina
dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara u
danima kada je proglašena velika ili vrlo velika
opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju
od 1. lipnja do 31. listopada u tekućoj godini.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske
površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su
u kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Suhopolje.

Kontakt

098 465 973

0980229740

Vrsta mehanizacije
Dvije kombinirke JCB 4 C X
Kamion KIPER
Tegljač KIPER
Tegljač SANDUČAR
Traktor s najmanje dvobraznim
plugom
Traktor za izvlačenje s dužim
čelićnim užetom

Građevine na području Općine Suhopolje
za koje prijeti povećana opasnost od izbijanja
požara su:
• Osnovna škola Suhopolje, Kralja Tomislava
26, Suhopolje
• Dječji vrtić Suhopolje, Kralja Tomislava 28,
Suhopolje
• Diba d.o.o., Vladimira Nazora 1, Suhopolje
• Ina – Suhopolje, Vukovarska 8
• Benzinska postaja Cabuna, Pavla Radića bb,
Cabuna
• Park Suhopolje, Vukovarska 2, Suhopolje
• Dom za odrasle osobe, Stjepana Radića 9,
Borova
•
II. ORGANIZACIJSKE MJERE
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka
1. Ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Borova, služba civilne zaštite
Općine Suhopolje.
Organizira se ophodnja i motrenje žitorodnih i drugih poljoprivrednih površina, s tim da
osobitu pozornost treba posvetiti područjima
uz državnu cestu D 2 (Suhopolje - Sladojevci),
kao i uz željezničku prugu (Cabuna – Pčelić –
Suhopolje - Virovitica), jer tu postoji povećana
opasnost od izbijanja požara.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. Ovoga
Plana, DVD Suhopolje i DVD Borova u dane
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kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost
za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo koje je pokriveno 24 sata.
Za uspostavljanje zapovjednog mjesta
određuje se Vatrogasni dom u Suhopolju, Bana
Josipa Jelačića 2.
Članak 5.
U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4.
Ovoga Plana, dobrovoljna vatrogasna društva
provode ophodnju rubnih (šumskih) područje
Općine Suhopolje uz prometnice i pojas željezničke pruge.
Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju
se samo u slučaju požara, po zaprimanju poziva
imaju obvezu u roku od 15 minuta doći u sjedište
društva, te u što kraćem vremenu organizirati
radi odlaska na požarište.
Komunalni otpad sakupljaju i deponiraju
djelatnici trvrtke Flora d.o.o.
Divljih odlagališta nema, jer se ista saniraju
pri njihovoj pojavi od strane Općine Suhopolje.
Članak 6.
Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u
akcije gašenje požara, utvrđeni su u odredbama
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za područje Općine Suhopolje.
Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osobe, te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
određeni su također u odredbama Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Suhopolje.
III. PREVENTIVNE MJERE
Članak 7.
Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na
licu mjesta, odnosno pravovremeno otkrivanje
i gašenje požara u samom začetku, a u slučaju
požara većih razmjera patrole su dužne obavijestiti Centar 112 PU Virovitica te Policijsku upravu Virovitica.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine
Suhopolje da organizira kraće predavanje ili

posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu:
- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje
i podmazivanje radnih strojeva (kombajna,
vršilica, traktora i dr.) te na potrebito posjedovanje vatrogasnih aparata za početno gašenje
požara, dovoljnih zaliha vode i naprtnjača za
gašenje požara),
- pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim
aparatima i osposobit osobe koje upravljaju
radnim strojevima , za rukovanje vatrogasnim
aparatima i naprtnjačama za gašenje početnih
požara,
- ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja
ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od
01. lipnja do 31. prosinca u tekućoj godini.
- educirati vlasnike poljoprivrednih površina i
kombajna o mjestima pušenja i obvezatnim
mjerama gašenja opušaka,
- u slučajevima punjenja radnih strojeva gorivom,
poduzeti potrebne mjere opreza prilikom istakanja goriva uz sigurnosni razmak. Zabrana
korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo
ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok motor radi.
Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati
s radnog stroja, a u slučaju izlijevanja po tlu,
prekriti slojem pijeska.
- na većim površinama zemljišta osigurati traktor
s višebraznim plugom za eventualnu potrebu
presijecanja zemljišta u cilju sprječavanja
širenja požara,
- velike površine zemljišta koje treba kombajnirati nekoliko dana, treba prije podijeliti na
više manjih površina, koje trebaju odgovarati
dnevnom učinku kombajna-. Prosjek treba
biti u širini najmanje 15 m. S tog dijela treba
odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu
preorati.
Članak 8.
Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja
Općine Suhopolje održavaju kontinuiranu vezu
s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice, Službom za zaštitu i spašavanje 112, sa Policijom, te drugim službama po
potrebi.
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IV. FINANCIRANJE
Članak 9.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom
osigurat će se sredstva u Proračunu Općine
Suhopolje za tekuću godinu.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.
KLASA:214-02/20-01/10
URBROJ:2189/05-09/47-20-1
Suhopolje,13. ožujak 2020.

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

Dostaviti:
1. Područni ured civilne zaštite Virovitica
2. Županijski vatrogasni zapovjednik
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