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Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine, usvojilo je
IV IZMJENA I DOPUNA PLANA
INVESTICIJA OPĆINE SUHOPOLJE
ZA 2014. GODINU
I
U Planu investicija Općine Suhopolje za
2014. godinu („Službeni glasnik“ broj 6/14)
mijenja se i glasi:
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II

Ove IV Izmjene i dopune Plana investicija
Općine Suhopolje za 2014. godinu objavit će se
u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 400-06/14-60/14
UR.BROJ: 2189/05-03/15-14-6
Suhopolje, 27. prosinac 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
49/11. i 144/12) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine, donosi
IV IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2014. GODINI
I

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

U Programu građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini
(„Službeni glasnik“ broj 6/14) mijenja se i glasi:
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II
IV Izmjene i dopune Programa građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2014. godini, objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KL
ASA: 400-06/14-60/14
URBROJ: 2189/05-03/15-14-7
Suhopolje, 27. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Broj 8

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 49/11, 144/12) i članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“
2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. prosinca
2014. godine, donijelo je
III IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2014. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini glasi:
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II

III Izmjene i dopune Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2014. godini objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 400-06/14-60/14
URBROJ: 2189/05-03/15-14-8
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 31. Stavak 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13.) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik" broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 14. sjednici održanoj dana
27. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE
ZGRADE U PROSTORU
ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Programom utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru ( u daljnjem tekstu: naknada) za 2014.
godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška sredstava naknade namijenjenih za
izradu prostornih planova, te za poboljšanje
infrastrukturne
opremljenosti
pojedinih
područja Općine Suhopolje.
Članak 2.

Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava
naknade planiran je u Proračunu Općine
Suhopolje za 2014. godinu, u ukupnom iznosu
od 300.000,00 kuna, a utrošiti će se kako slijedi:

Redni
broj
1.
2.

Opis poslova

Iznos
sredstava

Izrada certifikata
i legalizacija objekata
Izgradnja i rekonstrukcija javnih prometnih
površina

200.000,00

Ukupno:

300.000,00

100.000,00

Članak 3.
Program utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2014. godinu stupa na snagu prvi
dan od dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Suhopolje.
KLASA: 363-05/14-50/358
UR.BROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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Plan Razvojnih programa za 2015.-2017. nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Proračuna za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Članak 4.
Proračun Općine Suhopolje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavit će
se u "Službenom glasniku" Općine Suhopolje, a stupaju na snagu 01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-7
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko
vijeće Općine Suhopolje na svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014. godine,
usvojilo je
PLAN INVESTICIJA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2015. GODINU
I
Plan investicija Općine Suhopolje za 2015. godinu glasi:

Strana 58

Broj 8

»SLUŽBENI GLASNIK«

II
Plan investicija Općine Suhopolje za 2015. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje.
KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-8
Suhopolje, 27. prosinca 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
I
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini glasi:

Broj 8
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II
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, objavit će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-3
Suhopolje, 27. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09), te članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014. godine, usvojilo je
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Gradnja komunalnih vodnih građevina provodi se prema sljedećem Planu:
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Članak 2.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Suhopolje za 2015. godinu objavit će se
u „Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-10
Suhopolje, 27. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl. Iur., v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11, 144/12) i članka 30.
Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2015. GODINI
I
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini glasi:
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II
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini objavit
će se u „Službenom glasniku“ Općine
Suhopolje.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U
PROSTORU ZA 2015. GODINU

Članak 1.
KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-11
Suhopolje, 27. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 31. Stavak 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13.) i članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 14. sjednici održanoj dana
27. prosinca 2014. godine, donijelo je

Programom utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru ( u daljnjem tekstu: naknada) za 2015.
godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška sredstava naknade namijenjenih za
izradu prostornih planova, te za poboljšanje
infrastrukturne
opremljenosti
pojedinih
područja Općine Suhopolje.
Članak 2.
Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava
naknade planiran je u Proračunu Općine
Suhopolje za 2014. godinu, u ukupnom iznosu
od 150.000,00 kuna, a utrošiti će se kako slijedi:
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Članak 3.

Članak 3.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u
vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje, osigurana su u Proračunu
Općine Suhopolje za 2015. godinu u ukupnom
iznosu od 265.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
-Vatrogasna zajednica Suhopolje
- redovna djelatnost
250.000,00 kuna
- sredstva za civilnu zaštitu
10.000,00 kuna
- sredstva za HGSS
5.000,00 kuna

KLASA: 363-05/14-50/359
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 43. Zakona o vatrogastvu
(NN 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i
80/10) i temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
na području Općine Suhopolje
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u vatrogastvu i civilnoj zaštiti od značaja za
Općinu Suhopolje u 2015. godini, visina
sredstava i njihov raspored.
Članak 2.
Javne potrebe u vatrogastvu i civilnoj zaštiti
od značaja za Općinu Suhopolje su:
- aktivnosti vezane za rad Vatrogasne
zajednice Suhopolje, koja objedinjuje dva
DVD-a
- aktivnosti vezane za Civilnu zaštitu (nabava
zaštitne odjeće i obuće za potrebe Civilne
zaštite)

Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015.godinu su:
- prihodi od poreza,
- pomoći ostalih subjekata unutar države.
Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2015. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2015.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 820-01/14-10/21
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine, donijelo je
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PROGRAM
javnih potreba u ostalim društvenim
djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim
programima društvenih djelatnosti
Općine Suhopolje za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu
obuhvaćene drugim programima društvenih
djelatnosti Općine Suhopolje u 2015. godini,
visina sredstava i njihov raspored.

Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2015. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2015.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.

Članak 2.
Javne potrebe u ostalim društvenim
djelatnostima Općine Suhopolje su:
- aktivnosti vezane u rad udruge proizašle iz
Domovinskog rata,
- aktivnosti vezane uz rad ostalih udruga
društvenih djelatnosti.

KLASA: 610-01/14-10/10
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u ostalim
društvenim djelatnostima od značaja za Općinu
Suhopolje osigurana su u Proračunu Općine
Suhopolje za 2015. godinu u ukupnom iznosu
od 81.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na:
Djelatnost udruga proizašlih
iz domovinskog rata:
25.000,00 kuna
- Udruga hrvatskih branitelja
domovinskog rata:
25.000,00 kuna
Djelatnost ostalih udruga
društvenih djelatnosti:
56.000,00 kuna
- Lovačka udruga Suhopolje 30.000,00 kuna
- Udruga još jedan dan
3.000,00 kuna
- Ostale udruge
10.000,00 kuna
- Udruga kinologa
3.000,00 kuna
- Udruga matice hrvatskih
umirovljenika
5.000,00 kuna
- ŠRK Brežnica
3.000,00 kuna
- Savjet mladih
2.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- prihodi od poreza.

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

Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine
Suhopolje ( „Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi od interesa za Općinu Suhopolje u 2015.
godini, a u svezi promicanja kulturnih aktivnosti
i očuvanja kulturne baštine.
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Članak 2.

U proračunu Općine Suhopolje za 2015.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
78.000,00 kuna, a utrošit će se za: kalendar
kulturnih događanja, izvedbu predstava te
financiranje rada Kulturno umjetničke udruge
Suhopolje i Likovnog kluba Paleta.
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
- prihodi od poreza.

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Suhopolje
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti,
poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj
socijalne skrbi u Općini Suhopolje, te utvrđena
visina osiguranih proračunskih sredstava za
financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općini Suhopolje u 2015. godini.

Članak 3.
Program javnih potreba u kulturi donosi se
za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.

KLASA: 612-01/14-10/9
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13), Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj
10/12), Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 19/13-pročišćeni tekst) i temeljem članka
30. Statuta Općine Suhopolje („Službeni
glasnik“ broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 14. sjednici održanoj dana
27. prosinca 2014. godine, donijelo je

Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Suhopolje u 2015. godini sadrži:
- pomoć
studentima
i
učenicima
(sufinanciranje cijene prijevoza učenika),
- pomoć obiteljima u novcu (jednokratne
novčane naknade, ogrjevno drvo za socijalno
ugroženo stanovništvo),
- donacije Gradskom društvu Crvenog križa
Grada Virovitice,
- poticanje nataliteta,
- sredstva za pomoć građanima uslijed
elementarnih nepogoda
Članak 3.
Sredstva za provođenje javnih potreba u
socijalnoj skrbi od interesa za Općinu Suhopolje
u iznosu od 530.000,00 kuna osigurana su u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na:
- pomoć studentima
i učenicima
135.000,00 kuna
- pomoć obiteljima u novcu 285.000,00 kuna
- pomoć Gradskom društvu
Crvenog križa
30.000,00 kuna
- poticanje nataliteta
60.000,00 kuna
- elementarne nepogode
20.000,00 kuna
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
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- pomoći ostalih subjekata unutar opće države,
- pomoći drugih proračuna.
- prihod od zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta

od interesa za općinu Suhopolje, a u svezi
promicanja sportskih aktivnosti tijekom 2015.
godine.
Članak 2.

Članak 4.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Suhopolje za 2015. godinu
donosi se za kalendarsku godinu te je sastavni
dio Proračuna Općine Suhopolje za 2015.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 550-01/14-10/34
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 150/11. 19/13.), članka 76. točka 2.
Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06.,
150/08., 124/10., 124/11. , 86/12. i 94/13.) te
temeljem članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik broj 2/13.) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 27. prosinca 2014. godine
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Suhopolje
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u sportu koje Općina Suhopolje određuje da su

U Proračunu Općine Suhopolje za 2015.
godinu predviđaju se sredstva u iznosu od
293.500,00 kuna, a utrošit će se za financiranje
športskih udruga i održavanje sportskih terena
na području općine Suhopolje.
Izvori financiranja za sredstva osigurana u
Proračunu Općine Suhopolje za 2015. godinu iz
stavka 1. ovog članka su:
-prihodi od poreza
Članak 3.
Program javnih potreba u sportu donosi se za
svaku kalendarsku godinu te je sastavni je dio
Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Suhopolje, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 620-01/14-10/13
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140/05.,
82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12, 68/12,
148/13 i 94/14) i članak 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na 14.
sjednici održanoj dana 27. prosinca 2014.
godine, donijelo je
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PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Suhopolje za 2015.
godinu planiraju se sredstva od šumskog
doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog
članka utrošit će se za : modernizaciju cesta,
modernizacija javne rasvjete.
Članak 2.
Program utroška šumskog doprinosa donosi
se za svaku kalendarsku godinu te je sastavni dio
Proračuna Općine Suhopolje i objavit će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje i stupa
na snagu 01. siječnja 2015. godine.
KLASA: 321-01/14-10/7
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.
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KLASA: 400-01/14-10/29
URBROJ: 2189/05-03/15-14-12
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE

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

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i
136/12) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 27. prosinca 2014. godine,
donijelo je
O D LU K U
o izvršavanju proračuna u 2015. godini
I UVOD
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
Općine Suhopolje za 2015. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja, upravljanje javnim dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava
i obveze korisnika proračunskih sredstava,
pojedine ovlasti Općinskog načelnika, te
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo nadležan za financije
u izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje
obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa
prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za
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financiranje rashoda poslovanja i rashoda za
nabavu nefinancijske imovine.
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni
upravni odjel, obvezan je izvijestiti korisnike
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.
Članak 4.
Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, predložit će se Općinskom vijeću da
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.
Članak 5.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju
korisnicima koji su u njegovom Posebnom djelu
određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Iznos ukupnih izdataka prema ovom
proračunu ne smije biti veći od
iznosa
utvrđenog u proračunu.
Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Proračunski korisnik može sklapati Ugovore
o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanja
radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu
sa godišnjim planom nabave, zakonom ili
drugim propisom koji uređuje ovo područje.
Proračunski korisnik može preuzeti obveze
na teret proračuna samo za namjene do visine
utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za
financije, proračun i računovodstvo planira
likvidnost Proračuna u skladu s novčanim
tijekom.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za
financije, proračun i računovodstvo izvršava
Proračun i o tome izvještava načelnika.
Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za
izvršavanje Proračuna te ga je dužan izvijestiti o
izvršenju u zakonskom roku.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika
odgovorna je za zakonito i pravilno izvršavanje
Proračuna.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je
načelnik.
U slučaju da se sredstva koriste suprotno
Proračunu i propisima, načelnik može obustaviti
odluku o izvršavanju dodijeljenih sredstava.
Članak 9.
Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina Općine Suhopolje i
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa
Zakonom, Statutom i posebnim propisima u
kom slučaju može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do
1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
imovinom mora biti planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

Članak 10.

Proračunski korisnik Općine Suhopolje je:
- Dječji vrtić Suhopolje.

Plaćanje predujma proračunski korisnik
može izvršiti samo iznimno i to na temelju
prethodne suglasnosti načelnika Općine.
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Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun
vračaju se uplatiteljima na teret tih sredstava.
Članak 12.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz
Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano,
proračunski korisnik mora odmah zahtijevati
povrat sredstava u proračun.
IV UPRAVLJANJE
DUGOVIMA

IMOVINOM

I

Članak 13.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna
upravlja načelnik i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja, a u skladu s
odredbama članka 9. stavak 1. novčana sredstva
ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih
društava.

Općina Suhopolje dužna je ugovore
sklopljene sukladno stavku 1. ovog članka
dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana
od dana sklapanja.
Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili
suvlasništvu Općine Suhopolje, kao i ustanove
kojih je osnivač Općina Suhopolje ne mogu se
dugoročno zaduživati bez odluke Općinskog
vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.
Pravne osobe, odnosno ustanove iz
prethodnog stavka mogu se dugoročno
zaduživati samo za investiciju uz suglasnost
većinskog vlasnika, odnosno osnivača.
Općina Suhopolje dužna je izvijestiti
Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dane
suglasnosti i sklopljenom ugovoru o
zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz stavka
3. ovog članka u roku od 8 dana od dana
sklapanja.
Općina Suhopolje može se kratkoročno
zadužiti najduže do 12 mjeseci za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza."
Članak 15.a

Članak 14.
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske
dugotrajne imovine i naknade šteta s osnova
osiguranja, mogu se koristiti isključivo za
održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Upravljanje nefinancijskom imovinom
podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i
davanje u zakup. Čelnik proračunskog korisnika
mora upravljati imovinom pažnjom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini sukladan
zakonima.
Članak 15.
"Općina Suhopolje može se dugoročno
zaduživati samo za investiciju koja se financira
iz njezinog proračuna, a koju potvrdi Općinsko
vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na
osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost
Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka obvezni
je prilog ugovora o zaduživanju.

"Općina Suhopolje može davati jamstva
pravnim osobama u suvlasništvu Općine
Suhopolje i ustanovama kojih je Općina osnivač
do visine utvrđene posebnim zakonom.
Za izdana jamstva Općina Suhopolje
zaračunava godišnje proviziju od 0,5% od
ukupne vrijednosti izdanog jamstva. Provizija se
obračunava za svaku godinu izdanog jamstva.
Prava i obveze između Općine Suhopolje kao
izdavatelja jamstva i korisnika kredita za čije je
osiguranje otplate kredita Općina izdala
jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.
Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o
kreditu, za koje je Općina Suhopolje dala
jamstvo, korištena proračunska sredstva,
načelnik pokreće postupak za naplatu regresnog
zahtjeva od glavnog dužnika umjesto kojeg je
plaćena obveza.
Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko
vijeće, a prije davanja jamstva potrebno je
ishoditi suglasnost ministra financija. Općina
Suhopolje dužna je obavijestiti Ministarstvo
financija o sklopljenim ugovorima o jamstvima
u roku od 8 dana od dana sklapanja.

Broj 8

Strana 79

»SLUŽBENI GLASNIK«

Godišnja vrijednost novih financijskih
jamstava izdanih u 2015. godini može iznositi
do 1.200.000,00 kuna."

V
KORIŠTENJE
PRIHODA

VLASTITIH

VII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ova Odluka o izvršenju proračuna u 2015.
godini objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Suhopolje, a stupa na snagu 1. siječnja
2015. godine.

Članak 16.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnik od
vlastite djelatnosti ostaju na računu korisnika te
se konsolidiraju i iskazuju u financijskim
izvješćima Općine Suhopolje.
Korisnik može preuzeti obveze i plaćati ih po
stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo do iznosa
naplaćenih vlastitih prihoda.

KLASA: 400-01/14-10/28
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

VI NADZOR
Članak 17.
Općina Suhopolje ima pravo nadzora nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnik je obvezan dati sve
potrebite podatke isprave i izvješća koja se od
njih zatraže.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva
bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunu,
poduzet će se mjere da se nadoknade tako
utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti
isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva
bila namjenski utrošena.

VII KAZNE
Članak 18.
Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj
pravna osoba, odgovorna osoba proračuna i
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako
naprave prekršaje temeljem čl. 124. do čl. 129.
Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj
87/08. i 136/12).

Na temelju članka 30. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i
članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 27. prosinca
2014. godine donijelo je
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2015. GODINU
I
Programom rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje utvrđuju se osnovni zadaci i teme
koje će Općinsko vijeće raspravljati u 2015.
godini, a temeljem Ustava, Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih
zakona i podzakonskih propisa te Statuta Općine
Suhopolje.
II
PRVO TROMJESEČJE
(siječanj – ožujak)
1. Godišnji obračun proračuna
Suhopolje za 2014. godinu

Općine
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Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo,
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa plana investicija za
Općinu Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove,
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2015.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove,
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
6. Izvješće o radu načelnika za period srpanjprosinac 2014. godine
Nositelj izrade: Načelnik
Predlagatelj: Načelnik
DRUGO TROMJESEČJE
(travanj – lipanj)
1. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj
izrade:
Odsjek
za
financije.proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene Programa plana investicija za
Općinu Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje u 2015.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine
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Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
5. Izvješće o komunalnom redu na području
Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
6. Donošenje Plana aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Općinu Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
7. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad
nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
TREĆE TROMJESEČJE
(srpanj – rujan)
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Suhopolje
u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Programa plana investicija za
Općinu Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
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6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola na području Općine
Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
8. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora za
povjeravanje komunalne djelatnosti održavanje groblja i krematorija
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
ČETVRTO TROMJESEČJE
(listopad – prosinac)
1. Izmjene i dopune proračuna Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
2. Proračun Općine Suhopolje za 2016. godinu i
projekcija za 2016./2017. godinu
Nositelj izrade: Odsjek za financije,
proračun i računovodstvo
Predlagatelj: Načelnik
3. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
5. Izmjene Programa plana investicija za
Općinu Suhopolje u 2015. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
6. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik

7. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Suhopolje
u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
8. Program plana investicija za Općinu
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
9. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o
opskrbi električnom energijom
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
10. Informacija o komunalnom redu na području
Općine Suhopolje
Nositelj izrade: Odsjek za gospodarstvo i
komunalne poslove
Predlagatelj: Načelnik
11. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Suhopolje u 2015.
godini
Nositelj izrade: Odsjek za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
12. Donošenje Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje u 2016. godini
Nositelj izrade: Odsjek za imovinskopravne poslove i društvene djelatnosti
Predlagatelj: Načelnik
13. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Suhopolje za
pedagošku 2014./2015. i Godišnji Plan i
Program rada za 2015./2016. godinu
Nositelj izrade: Ravnatelj Dječjeg vrtića
Suhopolje
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Suhopolje
14. Program rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2016. godinu
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj: Načelnik
III
Sva pitanja i teme iz djelokruga Općine
Suhopolje te donošenje odluka i drugih akata
koja se nisu mogla unaprijed predvidjeti, a
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ukaže se potreba, bit će uvrštena na dnevni red
sjednica Općinskog vijeća u cilju njihovog
razmatranja, rješavanja, odnosno donošenja.
IV
Pored konkretno utvrđene problematike,
Općinsko vijeće će razmatrati i odlučivati o
drugim pitanjima kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata sukladno
zakonima i propisima,
- izbori i imenovanja,
- davanje suglasnosti i mišljenja sukladno
zakonskim propisima,odlukama i odredbama
statuta.
V
Nositelji izrade materijala dužni su ih izraditi
sukladno Poslovniku Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, vodeći računa o kvaliteti,
točnosti i sadržajnosti podataka te ukazati na
bitna pitanja i probleme u pojedinim područjima
sa prijedlozima za njihovo rješavanje.

VI
Za izvršenje ovog Programa brinu se
predsjednik Općinskog vijeća Općine Suhopolje
i načelnik, te pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Suhopolje u okviru
svojih nadležnosti.
VII
Program rada Općinskog vijeća Općine
Suhopolje za 2015. godinu objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.

KLASA: 022-05/14-50/36
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.

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

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i
članka 30. Statuta Općine Suhopolje ("Službeni
glasnik" broj 2/13) Općinsko vijeće Općine
Suhopolje na svojoj 14. sjednici, održanoj dana
27. prosinca 2014. godine, donijelo je
O D LU K U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka u Općinskom vijeću Općine
Suhopolje za 2015. godinu
Članak 1.
Političkim strankama na području Općine
Suhopolje koje su zastupljene u Općinskom
vijeću Općine Suhopolje pripadaju sredstva
razmjerno broju zastupljenih članova pojedine
političke stranke, u iznosu od 2.000,00 kuna po
članu vijeća godišnje, i to kako slijede:
- Hrvatska demokratska
zajednica – HDZ
(7 članova)
= 14.000,00 kuna
- Hrvatska seljačka
stranka – HSS
(2 člana)
= 4.000,00 kuna
- Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP
(4 člana)
= 8.000,00 kuna
- Hrvatska socijalno –
liberalna stranka – HSLS
(1 član)
= 2.000,00 kuna
- Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje – HDSSB
(1 član)
= 2.000,00 kuna
Sveukupno:
15 članova
= 30.000,00 kuna
Članak 2.
Sredstva naznačena u članku 1. ove Odluke
doznačuju se na na žiroračun političke stranke,
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
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KLASA: 022-01/14-10/113
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Strana 83

području, utvrđuje izvore i način financiranja te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Općina Suhopolje bila je dužna u okviru
svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i
Zakonima urediti, planirati, organizirati i
provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.
Ova Analiza uključuje sve poduzete
aktivnosti na području zaštite i spašavanja u
2014. godini.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 14. sjednici,
održanoj dana 27. prosinca 2014. godine
usvojilo je
AN ALI Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2014. godini
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe
i otklanjanje mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), u daljem
tekstu: Zakona, definirano je da predstavnička
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom

1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi od članaka 28. do 29.b.
Zakona, jedinica lokalne samouprave, Općina
Suhopolje, je donijela slijedeće akte u području
zaštite i spašavanja:
- Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara,
- Plan zaštite i spašavanja,
- Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija,
- Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija,
- Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja,
- Odluka o određivanju snaga, pravnih osoba i
ostalih subjekata od interesa za zaštitu i
spašavanje,
- Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja,
- Odluka o osnivanju, ustroju i popuni
postrojbi civilne zaštite,
- Operativni plan zaštite od požara vezane za
pripremu i provedbu protupožarne sezone,
- Odluka o imenovanju zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje,
- Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju
kriminaliteta,
- Plan civilne zaštite
- Plan pozivanja i mobilizacije civilne zaštite
Općine Suhopolje.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
2.1. Stožer zaštite i spašavanja
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Na temelju odredbe članka 9. Zakona, članka
10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN
40/08 i 44/08) i članka 40. Statuta Općine
Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 1.
sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine
donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Suhopolje (KLASA: 82001/13-10/16; URBROJ: 2189/05-09/24-13-2).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje po funkciji je, na temelju posebnih
propisa, zamjenik načelnika Općine Suhopolje.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno
i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se
za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području
Općine Suhopolje.
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kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje po kojoj
se postupalo u 2013. godini.
Na 44. sjednici Općinskog vijeća Općine
Suhopolje održanoj 18. ožujka 2013. godine
donesena je Odluka o prihvaćanju Plana zaštite
od požara i Plana civilne zaštite za područje
općine Suhopolje.

Općina Suhopolje sukladno odredbama
Zakona i Metodologiji za izradu Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja,
navedene akte je povjerila ovlaštenoj tvrtci
ZAVOD
ZA
UNAPREĐIVANJE
SIGURNOSTI d.d. Osijek.

Nakon donošenja plana civilne zaštite
načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o
smotri civilne zaštite opće namjene Općine
Suhopolje koja je održana 28. lipnja 2013.
godine. Tim opće namjene čine 33 člana i to:
− zapovjedništvo tima:
− zapovjednik
tima:
zapovijedanje
i
koordinacija izvršenja zadaća tima;
− zamjenik
zapovjednika:
koordinacija
izvršenja zadaća koje odredi zapovjednik i
zapovijedanje zapovjedništvom u njegovoj
odsutnosti;
− bolničar: briga o unesrećenim osobama;
− tri skupine, od koji se svaka sastoji od tri
ekipe po devet obveznika i zapovjednika
skupine.
Tijekom 2014. godine izvršena je izmjena i
dopuna pripadnika civilne zaštite Općine
Suhopolje.
Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku
o imenovanju osoba na zapovjedne dužnosti u
postrojbi civilne zaštite kao i akt o imenovanju
povjerenika civilne zaštite.
Mobilizacija
civilne
zaštite
Općine
Suhopolje provodi se sukladno Planu
mobilizacije civilne zaštite Općine Suhopolje
koja je dio Plana civilne zaštite. Mobilizaciju
provodi DUZS PU Virovitica na zahtjev
zapovjednika Tima, a po nalogu načelnika
Općine Suhopolje. Mobilizacijsko mjesto je
Suhopolje, a odredište Hrvatski dom. Ukoliko se
mobilizacija ne može izvršiti putem telefona,
mobilizacija se vrši putem teklića. Načelnik
Općine Suhopolje svojom
je Odlukom
imenovao dva teklića iz redova službenika i
namještenika Općine Suhopolje.

Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
usvojilo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i

Dana 13. studenog 2014. godine izvršen je
inspekcijski nadzor od strane inspektora DUZS
PU Virovitica, a uočeni nedostatci biti će
otklonjeni.

Načelnik Općine Suhopolje donio je Plan
pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja, a zapovijed za aktiviranje i
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja izdaje
načelnik Općine Suhopolje. U odsutnosti ili
spriječenosti načelnika za izdavanje naloga za
pozivanje Stožera zaštite i spašavanja načelnik
ovlašćuje zamjenika načelnika. Članovi Stožera
pozivaju se putem županijskog centra 112,
načelnika ili osobe koju je on ovlastio. U 2014.
godini nije bilo potrebe za izvanrednim
sazivanjem Stožera zaštite i spašavanja.
2.2. Procjena ugroženosti
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2.3. Zaštita od požara
Općina Suhopolje ima Plan zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara
određeno je da su jedinice lokalne samouprave
jednom u pet godina obvezne uskladiti Procjenu
ugroženosti od požara s novonastalim stanjem, a
što je Općina Suhopolje povjerila ZAVODU ZA
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek,
a donesena je na 44. sjednici Općinskog vijeća
Općine Suhopolje, dana 18. ožujka 2013.
godine.
Općina Suhopolje donijela je Plan aktivnosti
u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za
Općinu Suhopolje, i u suradnji sa subjektima
navedenim u Planu poduzela sve mjere zaštite
od požara. Tijekom sezone žetve organizirano je
stalno dežurstvo vatrogasaca, donesena je
Odluka o spaljivanju suhe trave i granja, dane su
obavijesti mještanima o povećanoj opasnosti od
nastanka i širenja požara, u kojima je navedeno
da u slučaju požara izvijeste zapovjednika
DVD-a, VZO-a, DUZS, Područni ured
Virovitica, tel. 112.
Na području Općine Suhopolje nema
profesionalnih vatrogasnih postrojbi, djeluje
VZO Suhopolje u čijem su sastavu DVD
Suhopolje i DVD Borova. Unatoč znatnim
financijskim sredstvima, s obzirom na proračun
ista još nisu dovoljna da bi DVD Suhopolje i
DVD Borova bili opremljeni sukladno uvjetima
Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne
novine“ broj 43/95) i Pravilnika o minimumu
opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
(„Narodne novine“ broj 91/02).
Tijekom 2014. godine izvršen je redovni
inspekcijski nadzor Inspektorata unutarnjih
poslova Virovitica i DUZS – Samostalne službe
za inspekcijske poslove.
2.4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti
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Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća na području
općine Suhopolje načelnica Općine Suhopolje
donijela je Odluku o određivanju Operativnih
snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Suhopolje
(KLASA:
022-01/12-10/22;
URBROJ: 2189/05-02/14-12-2) od 20. studenog
2012. godine.
Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
su:
a) Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
b) Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske
županije, Ljekarnička jedinica
Suhopolje; Kralja Zvonimira 2, 33410
Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.; Stjepana
Radića 8, 33410 Suhopolje
Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja su:
a) pravne i fizičke osobe
1. „Flora“ Virovitica d.o.o.; Vukovarska 5,
33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra Preradovića 1,
33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju; Kralja
Tomislava 109, 31220 Višnjevac
4. Autoprijevoznici:
a)
Kelečić Zlatko; Josipa Bana
Jelačića 12, 33410 Suhopolje
b)
Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1,
33410 Suhopolje
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c)

5.
6.
7.

Vlado Česnik; Kralja Tomislava
81, 33410 Suhopolje
„ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5, 33410
Suhopolje
Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje

b) udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo
„Suhopolje“; Trg sv. Terezije 10, 33410
Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca, 33412
Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111, 33410
Suhopolje
7. NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja
Tomislava 26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica, Trg
sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje.
Operativne snage sudionici su zaštite i
spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u
cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Pravne osobe i ostali subjekti nositelji
su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.
Navedenim operativnim snagama te pravnim
osobama i ostalim subjektima iz navedene
Odluke dostavljeni su izvodi, tj. isti su
obaviješteni da su Odlukom o određivanju
operativnih snaga, pravnih osoba i ostalih
subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Suhopolje prepoznati kao snaga zaštite i
spašavanja Općine Suhopolje te koja je njihova
dužnost u slučaju katastrofa i velikih nesreća.
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Dana 22. listopada 2014. godine zatražena je
procjena ugroženosti od Diba d.o.o Suhopolje,
INA d.d. Regija Osijek i Hidroving – benzinska
postaja Cabuna koja do današnjeg dana nije
dobivena.
Općina Suhopolje ima sklopljen Ugovor o
obavljanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine
Suhopolje u zimskom periodu sa tvrtkom Švarc
d.o.o. iz Suhopolja, o čemu je izvješteno
Ministarstvo unutarnjih poslova, PP Virovitica.
Tijekom 2014. godine nije bilo potrebe za
informiranjem javnosti o nekim kriznim
situacijama, izuzev redovitih obavijesti
mještanima Općine Suhopolje o zabrani paljenja
korova u vrijeme pojačane opasnosti od
nastanka i širenja požara te obavijesti o
telefonskim brojevima na kojima se može
izvijestiti o nastanku požara.
Za nabavu prsluka za civilnu zaštitu te za
nabavu ručnog alata i nužne osobne opreme
pripadnika civilne zaštite (čizme i kabanice)
utrošeno je 13.206,09 kuna.
3. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
U 2014. godini Općina Suhopolje je za
zaštitu i spašavanje izdvojila sredstva u iznosu
od 10.000,00 kuna.
ZAKLJUČAK
Razmatrajući Analizu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje
možemo zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Tijekom 2014. godine potrebno je nastaviti s
dopunom dokumenata vezanih uz sustav zaštite
i spašavanja te izvršiti popunu i raspored
pripadnika Civilne zaštite opće namjene te iste
podatke upisati u vojne iskaznice obveznika.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje u 2014. godini
objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Suhopolje.
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KLASA: 820-01/14-10/19
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.

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

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09,
127/10) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje
(„Službeni glasnik“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Suhopolje na svojoj 14. sjednici,
održanoj dana 27. prosinca 2014. godine
donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje u
2015. godini
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2014. godini, na području Općine
Suhopolje, a sukladno razmjeru opasnosti i
prijetnji te njihovim učincima i posljedicama
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća, s ciljem povećanja
stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja donose se Smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.
godini.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članaka 28. do 29.b.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,
97/07, 38/09 i 127/10) propisuje se obveza
izrade i donošenja planskih dokumenata zaštite i
spašavanja – Procjena ugroženosti od katastrofa
i velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja.
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Općinsko vijeće Općine Suhopolje je na 26.
sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine
donijelo Odluku o donošenju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Suhopolje
(KLASA:
820-01/11-10/04;
URBROJ:
2189/05-03/39-11-2), a na 36. sjednici održanoj
12. rujna 2012. godine, Odluku o prihvaćanju
Plana zaštite i spašavanja za područje Općine
Suhopolje
(KLASA:
820-1/12-10/17;
URBROJ: 2189/05-03/15-12-2).
Načelnica Općine Suhopolje donijela je
Odluku o određivanju Operativnih snaga,
pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za
zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje (KLASA:
022-01/12-10/22; URBROJ: 2189/05-02/14-122), od 20. studenog 2012. godine i Odluku o
osnivanju i popuni civilne zaštite (KLASA: 02101/12-10/19; URBROJ: 2189/05-02/14-12-1),
od 21. studenog 2012. godine.
2. CIVILNA ZAŠTITA
Nakon donošenja Plana civilne zaštite
ustrojena je postrojba civilne zaštite opće
namjene u veličini jednog tima od 33 člana.
Popunu postrojbe civilne zaštite izvršena je
prema dostavljenom spisku DUZS, Područni
ured Virovitica i u suradnji s nadležnim
Područnim odjelom za poslove obrane. Nakon
dovršenja izrade, donošenja i ažuriranja svih
dokumenata u s vezi s organizacijom,
ustrojstvom i djelovanjem sustava zaštite i
spašavanja te ustrojem i popunom postrojbe
civilne zaštite, a sukladno proračunskim
mogućnostima Općine Suhopolje potrebno je
izvršiti nabavku opreme za potrebe civilne
zaštite.
S obzirom da se pojedini članovi javljaju da
zbog prirode posla, odnosno sezonskog
zapošljavanja izvan područja Općine Suhopolje
nisu u mogućnosti biti članovi civilne zaštite
potrebno je tijekom 2015. godine izvršiti
zamjenu odnosno popunu članova civilne zaštite
koji su dostupni cijele godine. Popunu izvršiti u
suradnji sa DUZS PU VTC.
Osobama koje su raspoređene u postrojbu
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civilne zaštite potrebno je izdati iskaznicu
pripadnika civilne zaštite.
U Proračunu Općine Suhopolje u narednim
periodima shodno mogućnostima potrebno je
osigurati financijska sredstva za nabavu
materijalnih sredstava (lopate, krampovi) i
osobnih zaštitnih sredstava (reflektirajući
prsluci s oznakama pripadnosti, hlače, jakne,
rukavice, kabanice).
Tijekom 2015. godine, a u zadanom roku
potrebno je ukloniti nedostatke utvrđene
inspekcijskim nadzorom po izdanom Rješenju
od 14. studenog 2014. godine.
MJERE CIVILNE ZAŠTITE
a. Mjere sklanjanja
Sklanjanje je hitna mjera civilne zaštite koja
se provodi kod neposredne prijetnje ili nastanka
velike nesreće i katastrofe.
Sklanjanje se provodi u slučaju:
− bujičnih poplava ili proloma brana ili
retencija,
− ekstremnih vremenskih prilika,
− tehničko – tehnoloških ugrožavanja pri
ratnom djelovanju.
Sklanjanje se može provesti u namjenskim
skloništima, odnosno prikladnim čvrstim
građevinama. Izvršitelji sklanjanja su Stožer
zaštite i spašavanja, zapovjednik Tima Civilne
zaštite, Tim civilne zaštite opće namjene,
povjerenici civilne zaštite, DUZIS PU VTC,
Područni ured zaštite i spašavanja Virovitica ŽC
112, Dobrovoljna vatrogasna društva Suhopolje
i Borova, Crveni križ Virovitica, Flora Vtc,
Župni caritas Župe Suhopolje.
b. Mjere evakuacije
Evakuacija je postupak pri kojem načelnik
Općine Suhopolje planirano i organizirano
provodi
premještanje
stanovništva
sa
ugroženoga područja na ne ugroženo ili manje
ugroženo područje na vrijeme duže od 48 sati.
Ako je među evakuiranim osobama strani
državljanin, obveza organizatora je da o tome
obavijesti DUZIS PU VTC. Evakuacija ovisi o
opsegu ugrožavanja, a provedba je obuhvaćena
planom civilne zaštite.
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c. Mjere zbrinjavanja
Mjera zbrinjavanja je mjera osiguranja
hitnog smještaja i opsega stanovništva i
životinja te evakuirane imovine. Zbrinjavanje
podrazumijeva smještaj u prostor pod
nadzorom, a ovisno o karakteru i težini
posljedica može biti i duže vrijeme, dok u nekim
slučajevima i trajno. Zbrinjavanje evakuiranih
osoba može se organizirati u:
- zidanim objektima – školske i ostale športske
dvorane, domovi i sl.,
− šatorsko naselje,
− kamp kućicama, kontenjerima za stanovanje i
dr.
Nositelji provedbe mjera pri zbrinjavanju su:
− načelnik Općine Suhopolje – nalaže i
koordinira provedbu zbrinjavanja,
− Stožer zaštite i spašavanja Općine
Suhopolje– raščlambom određuje potrebni
opseg zbrinjavanja,
− zapovjednik Tima civilne zaštite – izvršava
koordinaciju provedbe mjera zbrinjavanja,
− Tim civilne zaštite opće namjene – sudjeluje
u pripremi mobiliziranih kapaciteta za
prihvat evakuiranih osoba, imovine i
životinja te vrši prihvat, nadzor i osiguranje,
− Prva pomoć Virovitičko – podravske
županije – medicinsko osiguranje,
− Veterinarska stanica Virovitica, Ambulanta
Suhopolje – nadzor nad sanitarnom
ispravnošću namirnica životinjskog porijekla
koje se čuvaju i priređuju u zaposjednutim
kapacitetima,
− Gradsko društvo Crvenog križa – sudjeluje u
opremanju prostora, evidencija, njega i
pružanju psihološke potpore,
− mobilizirane kuhinje – priprema hrane za
zbrinute osobe,
− policija – policijski nadzor i osiguranje,
− sanitarna inspekcija – sanitarni nadzor
− Zavod za javno zdravstvo "SVETI ROK".
U proračunu za 2015. godinu predviđena su
financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
3. VATROGASTVO
Na području Općine Suhopolje djeluje VZO
koga sačinjavaju dva Dobrovoljna vatrogasna
društva – DVD Suhopolje i DVD Borova.
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Iako je temeljem Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Suhopolje u 2014. godini ocijenjeno da je stanje
u vatrogastvu zadovoljavajuće i nadalje treba u
skladu sa proračunskim mogućnostima Općine
Suhopolje, iz kojeg se uglavnom navedeni VZO
financira, nastojati da DVD-ovi budu
opremljeni potrebnom opremom za potrebe
zaštite i spašavanja.
Proračunom Općine Suhopolje za 2015.
godinu, za financiranje Vatrogasne zajednice
Općine Suhopolje, koja sredstva dodjeljuje
DVD-ovima planirana su financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, odnosno
za redovnu djelatnost 250.000,00 kuna.
Kao i prijašnjih godina prije početka sezone
žetve potrebno je s VZO i DVD-ovima
dogovoriti organizaciju dežurstva s vatrogasnim
vozilima te uključiti sve tvrtke, OPG, PZ i druge
subjekte da poduzmu sve potrebne mjere zaštite
od požara.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Budući da na području Općine Suhopolje ne
postoje udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje
(planinari,
radio
amateri,
aeroklubovi, ronilački klubovi i dr.) potrebno je
izvidjeti financijske mogućnosti i u proračunu
planirati sredstva za sklapanje Sporazuma sa
Hrvatskom gorskom službom spašavanja.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVNJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Suhopolje.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u
sustavu zaštite i spašavanja imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite.
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Sukladno Odluci o određivanju operativnih
snaga, pravnih osoba i ostalih subjekata od
interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Suhopolje
(KLASA:
022-01/12-10/22;
URBROJ: 2189/05-02/14-12-2), od 20.
studenog 2012. godine, operativne snage koje će
sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na
području Općine Suhopolje su:
- Redovne službe, odnosno pravne osobe na
području općine Suhopolje koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti:
a) Vatrogasne zajednice i postrojbe
1. Vatrogasna zajednica Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. DVD Suhopolje; Bana Josipa Jelačića 2,
33410 Suhopolje
3. DVD Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
b) Medicinske ustanove
1. Dom zdravlja Virovitičko – podravske
županije, Kralja Zvonimira bb, 33410
Suhopolje
2. Ljekarna Virovitičko – podravske
županije, Ljekarnička jedinica
Suhopolje; Kralja Zvonimira 2, 33410
Suhopolje
3. Ljekarna Vesna Fett mr.ph.; Stjepana
Radića 8, 33410 Suhopolje
- Druge operativne snage zaštite i spašavanja
sa područja općine Suhopolje koje se mogu
angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja:
a) pravne i fizičke osobe
1. „Flora“ Virovitica d.o.o.; Vukovarska 5,
33000 Virovitica
2. „Oskar“ d.o.o.; Petra Preradovića 1,
33410 Suhopolje
3. ASANATOR d.o.o. za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju; Kralja
Tomislava 109, 31220 Višnjevac
4. Autoprijevoznici:
a)
Kelečić Zlatko; Josipa Bana
Jelačića 12, 33410 Suhopolje
b)
Švarc d.o.o.; Matije Gupca 1,
33410 Suhopolje
c)
Vlado Česnik; Kralja Tomislava
81, 33410 Suhopolje

Strana 90
5.
6.
7.
8.

»SLUŽBENI GLASNIK«

„ELCRO“, vlasnik Mladen Grba;
Andrije Hebranga 12, 33410 Suhopolje
DIBA d.o.o.; Kralja Tomislava 5, 33410
Suhopolje
Veterinarska stanica; Stjepana Radića
24, 33410 Suhopolje
Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok".

b) udruge i društva građana
1. Lovačka udruga „Suhopolje“; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
2. Udruga hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Suhopolje;
Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
3. Kulturno umjetničko društvo
„Suhopolje“;
Trg sv. Terezije
10, 33410 Suhopolje
4. NK Suhopolje stadion Park; Trg sv.
Terezije 10, 33410 Suhopolje
5. NK Tehničar; Alojzija Stepinca, 33412
Cabuna
6. NK Orešac, Orešac 111, 33410
Suhopolje
7. NK Borova; Trg kralja Tomislava 9,
Borova, 33410 Suhopolje
8. Karate klub Mladost; Matije Gupca 62,
33410 Suhopolje
9. Streljački klub Mladost; Kralja
Tomislava 26, 33410 Suhopolje
10. Športsko – ribolovni klub Brežnica, Trg
sv. Terezije 15, 33410 Suhopolje.
U okviru Virovitičko – podravske županije
kontinuirano će se razrađivati i usklađivati
Sustavi zaštite i spašavanja, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu s pozitivnim propisima.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Suhopolje u 2015. godini objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Suhopolje.
KLASA: 820-01/14-10/20
URBROJ: 2189/05-03/15-14-2
Suhopolje, 27. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SUHOPOLJE
Predsjednica
Zorica Hegedušić, dipl.iur., v.r.

Broj 8

Izdavač: Općina Suhopolje
Odgovorni urednik: Bešen Anne-Marie
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