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Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 37.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko
Vijeće
općine
Gradina
na
konstituirajućoj sjednici koja je održana 14.
lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
O izboru predsjednika i dva člana
Mandatnog povjerenstva
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IZVJEŠĆE MANDATNOG
POVJERENSTVA
o rezultatima izbora provedenih 19. svibnja
2013. godine za općinsko vijeće
općine Gradina
I. Od ukupno 3.255 birača upisanih u popis
birača, glasovalo je 1.734 birača, odnosno
53,27%, od čega je prema glasačkim
listićima glasovalo 1.734 birača, odnosno
53,27%. Važećih listića bilo je 1.676,
odnosno 96,66%. Nevažećih je bilo 58 listića,
odnosno 3,34%.
II. Temeljem glasovanja utvrđeni su sljedeći
rezultati:

I.
1.
Donosi se odluka o izboru predsjednika i dva
člana Mandatnog povjerenstva
2.

II.
U Mandatno povjerenstvo izabrani su:

3.
IVAN OKLOPČIĆ, za predsjednika
ANTO BRTAN, za člana
DRAGO LUKAČEVIĆ, za člana
4.
III.
Ova odluka objaviti će se u «Službenom
vjesniku» općine Gradina.
Klasa: 021-01/13-01/16
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 14. lipnja 2013.

5.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDAVAJUĆI
Bojan Brozović v.r.

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona,
kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi
mjesta u općinskom vijeću su:
1.

Temeljem članka 36. st. 2 Poslovnika
općinskog vijeća općine Gradina, Mandatno
povjerenstvo podnosi

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) I HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA (HSS), nositelj liste Dražen
Peić, dobila je 917 glasova ili 54,71%
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE
BIRAČA, nositelj liste Milan Cindrić,
dobila je 409 glasova ili 24,40%
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE- HDSSB,
nositelj liste Damir Brdarić dobila je 132
glasa ili 7,88%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE-SDP
I
HRVATSKA
NARODNA STRANKA- LIBERALNI
DEMOKRATI-HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU, nositelj
liste Drago Brdarić, dobila je 118 glasova
ili 7,04%
HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP,
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKENSH, STRANKA PENZIONERA-SP,
nositelj liste Damir Kaladić, dobila je 100
glasova ili 5,97%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS
Nositelj liste: DRAŽEN PEIĆ
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2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE
BIRAČA
Nositelj liste: MILAN CINDRIĆ

3.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
Nositelj liste: DAMIR BRDARIĆ

4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: DRAGO BRDARIĆ

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85.
Zakona, utvrđuje se da su pojedine
kandidacijske liste dobile slijedeći broj
mjesta u općinskom vijeću:
V.
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA HSS
dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DRAŽEN PEIĆ
2. JOSIP BROĐANAC
3. MARIJAN KLJAK
4. TOMISLAV BOBAN
5. ANTO BRTAN
6. IVAN OKLOPČIĆ
7. DRAGO LUKAČEVIĆ
8. MARIO KLARIĆ
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE
BIRAČA
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MILAN CINDRIĆ
2. RUDOLF BRIJAČAK, dr.med.
3. ŽARKO ŠOŠTAR
3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
dobio je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. DAMIR BRDARIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA –
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LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. DRAGO BRDARIĆ
VI. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi članka
103. st. 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina
(„Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i
80/10), utvrđuje se da na provedenim
izborima u općinskom vijeću nije osigurana
odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske
nacionalne manjine, te se broj članova
općinskog vijeća povećava za 1 mjesto.
Na temelju članka 107. st. 3., 4. i 5. Zakona,
pravo na dodatne članove u općinskom vijeću
ostvaruje
- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE
BIRAČA, nositelj liste Milan Cindrić koja je
ostvarila pravo na 1 mjesto te je s te liste
izabran DUŠAN BEATOVIĆ.
VII. Kandidat Hrvatske demokratske zajednice
(HDZ) i Hrvatske seljačke stranke (HSS),
Dražen Peić, koji je izabran na dužnost
načelnika općine Gradina, podnio je pisanu
ostavku temeljem članka 79. Zakona o
lokalnim izborima zbog nespojivosti
dužnosti.
VIII. Temeljem članka 81. st. 2 Zakona o
izborima Hrvatska Demokratska Zajednica i
Hrvatska seljačka stranka (HSS) donijela je
odluku o imenovanju Blaža Špoljarić iz
Rušana, za člana općinskog vijeća,
neizabranog kandidata sa liste Hrvatske
demokratske zajednice (HDZ) i Hrvatske
seljačke stranke (HSS).
PREDSJEDNIK
Ivan Oklopčić v.r.

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 37.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko
Vijeće
općine
Gradina
na
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konstituirajućoj sjednici koja je održana 14.
lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju predsjednika općinskog vijeća
Općine Gradina

ODLUKU
O imenovanju odbora za izbor i imenovanje

I.

I.
Donosi se odluka o izboru predsjednika,
potpredsjednika, i tri člana odbora za izbor i
imenovanje.

Donosi se odluka o imenovanju predsjednika
općinskog vijeća općine Gradina

II.
II.
U Odbor za izbor i imenovanje imenovani su
TOMISLAV BOBAN, za predsjednika
BLAŽ ŠPOLJARIĆ, za potpredsjednika
MARIO KLARIĆ, za člana
DAMIR BRDARIĆ, za člana
JOSIP BROĐANAC, za člana

Za predsjednika općinskog vijeća općine
Gradina imenuje se
MARIJAN KLJAK

III.
Ova odluka objaviti će se u «Službenom
vjesniku» općine Gradina.

III.
Ova odluka objaviti će se u «Službenom
vjesniku» općine Gradina.
Klasa: 021-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 14. lipnja 2013.

Klasa: 021-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 14. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

PREDSJEDAVAJUĆI
Josip Brođanac v.r.

PREDSJEDAVAJUĆI
Josip Brođanac v.r.

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
32. Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik“
br. 3/13), temeljem članka 14. i 15.. Poslovnika
općinskog vijeća općine Gradina („Službeni
vjesnik“ općine Gradina br. 3/13), općinsko
Vijeće općine Gradina na konstituirajućoj
sjednici koja je održana 14. lipnja 2013. godine
donosi

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
32. Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik“
br. 3/13), temeljem članka 12. i 13. Poslovnika
općinskog vijeća općine Gradina („Službeni
vjesnik“ općine Gradina br. 3/13), općinsko
Vijeće općine Gradina na 01. sjednici koja je
održana 28. lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
O imenovanju potpredsjednika
općinskog vijeća Općine Gradina
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I.

Donosi
se
potpredsjednika
Gradina

III

odluka
o
imenovanju
općinskog vijeća općine
II.

Za potpredsjednika općinskog vijeća općine
Gradina imenuje se

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za
potpisivanje naloga za plaćanje iz sredstava
Proračuna općine Gradina od 30. lipnja 2009.
godine (Klasa:021-01/09-01/, Ur.Broj:2189/0302-09-01).
IV.

TOMISLAV BOBAN

Naloge iz točke I ove odluke potpisivati će po
dva ovlaštena potpisnika.

III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 021-01/13-01/13
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

V.
Ova Odluka
donošenja.

stupa

na

snagu

danom

Klasa:021-01/13-01/12
Ur. Broj:2189/03-02-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 31. točka 17. Statuta
općine Gradina (“Službeni vjesnik” općine
Gradina br. 3/13.) općinsko Vijeće općine
Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj 28.
lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju osoba ovlaštenih za
potpisivanja naloga za plaćanje iz sredstava
Proračuna općine Gradina
I
Donosi se Odluka o određivanju osoba
ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje iz
sredstava općinskog Proračuna.
II
Osobe za potpisivanje naloga za plaćanje su:
1. DRAŽEN PEIĆ, načelnik općine Gradina
2. MARKO AJČEK
3. TOMISLAV BOBAN

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„NN“ RH br. 28/10) i članka 31. Statuta općine
Gradina („Službeni vjesnik“ općine Gradina
br.3/13), a na prijedlog općinskog načelnika,
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o plaći općinskog načelnika
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se osnovica i
koeficijenti za obračun plaće općinskog
načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnik) te
druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
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svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%

Odluku o naknadi za rad
zamjenika načelnika općine Gradina

Članak 3.

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi
4.491,236 kn (Odluka o visini osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika „NN“ br.
25/13)

Ovom odlukom određuje se visina naknade
za rad zamjenika načelnika općine Gradina koji
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
(u daljnjem tekstu: dužnosnik)

Članak 4.
Članak 2.
Koeficijent iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika 3,50

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog podnosa
ostvaruje u skladu sa općim propisima o radu,
aktima općine i kolektivnim ugovorom.

Zamjenik načelnika općine Gradina koji
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
ima pravo na naknadu za rad u iznosu od
2.000,00 kn neto, s pripadajućim obvezama,
mjesečno.
Članak 3.
Novčana naknada isplaćuje se najkasnije do
15-og u mjesecu za prethodni mjesec

Članak 6.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenom vjesniku općine
Gradine.
Klasa: 120-01/13-01/02
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01/
Gradina, 28. lipnja 2013.

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad
dužnosnika iz članka 2. ove Odluke donosi
pročelnica JUO-a .
Članak 5.

PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom“ vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 120-01/13-01/
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 6. st. 2. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/19) i članka 31.
Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik“
općine Gradina br 3/13.), a na prijedlog
načelnika općine Gradina , općinsko vijeće
općine Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj
28. lipnja 2013. godine donosi

Temeljem čl. 31. čl 17. Statuta Općine
Gradina ( „Službeni vjesnik općine Gradina“
broj 3/13) općinsko vijeće općine Gradina na
svojoj 01. sjednici održanoj 28. lipnja 2013.
godine donosi
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ODLUKU O IMENOVANJU
povjerenstva za prevenciju
općine Gradina
I.

Donose se odluka o imenovanju povjerenstva
za prevenciju općine Gradina.
II.
Sastav Povjerenstva:
DRAŽEN PEIĆ
- načelnik općine
Gradina
MARIJAN KLJAK - predsjednik Vijeća
općine Gradina
ZLATKO BARČAN - načelnik Policijske
postaje Virovitica,
NIKOLA KEČKIŠ - načelnik Postaje prometne policije Virovitica
SLAVKO TUK
- ravnatelj osnovne
škole Gradina
vlč. IVAN POFUK
- župnik Župe Sv. Ilije
Proroka u Gradini
MARKO AJČEK
- predstavnik mladeži
općine Gradina
IVAN
- predstavnik mladeži
GOJEVIĆ-ZRNIĆ
općine Gradina
ŠIROKI MARIO
- predstavnik branitelja
općine Gradina
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Klasa: 210-01/13-01/01
Ur. broj: 2189/03-02-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju povjerenstva
za provedbu javnog natječaja i poslova
vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH, a koje se nalazi
na području općine Gradina
I.
Donosi se odluka o imenovanju povjerenstva
za provedbu javnog natječaja i poslova vezanih
uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH, a koje se nalazi na području
općine Gradina.
II.
U povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a koje
se nalazi na području općine Gradina imenuju se
1. DAMIR BRDARIĆ, za predsjednika
2. DRAGO LUKAČEVIĆ,
za potpredsjednika
3. JOSIP BROĐANAC , za člana
4. ANTO BRTAN, za člana
5. MARIO KLARIĆ, za člana
6. TOMISLAV BOBAN, za člana
7. DUŠAN BEATOVIĆ za člana
III.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» općine
Gradina.
Klasa: 320-01/13-01/31
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 41.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Broj 4
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Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 41.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 43.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju povjerenstva za procjenu štete
od elementarne nepogode

ODLUKU
O imenovanju odbora za nacionalne
manjine

I.

I.

Donosi se odluka o imenovanju povjerenstva
za procjenu štete od elementarne nepogode za
područje općine Gradina.

Donosi se odluka o imenovanju odbora za
nacionalne manjine

II.

II.
U odbor za nacionalne manjine imenuju se;

U povjerenstvo za procjenu štete od
elementarne nepogode za područje općine
Gradina imenuju se
1. BLAŽ ŠPOLJARIĆ, za predsjednika
2. DRAGO LUKAČEVIĆ,
za potpredsjednika
3. MARIO KLARIĆ , za člana
4. DAMIR BRDARIĆ, za člana
5. JOSIP BROĐANAC, za člana
6. TOMISLAV BOBAN, za člana
7. IVAN OKLOPČIĆ za člana

1. MARIJAN KLJAK, za predsjednika
2. IVAN OKLOPČIĆ, za člana
3. TOMISLAV BOBAN, za člana
4. DRAGO LUKAČEVIĆ, za člana
5. DUŠAN BEATOVIĆ, za člana predstavnik nacionalne manjine
6. BLAGOJA INJAC, za člana predstavnik nacionalne manjine
7. DRAGOSLAV MARČETIĆ, za člana predstavnik nacionalne manjine

III.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» općine
Gradina.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» općine
Gradina.

Klasa: 920-01/13-01/03
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Klasa: 021-01/13-01/08
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.
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Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 39.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 40.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju odbora za dodjelu javnih
priznanja

ODLUKU
O imenovanju odbora za mjesnu
samoupravu

I.

I.

Donosi se odluka o imenovanju odbora za
dodjelu javnih priznanja.

Donosi se odluka o imenovanju odbora za
mjesnu samoupravu

II.

II.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja izabrani
su
1. IVAN OKLOPČIĆ, za predsjednika
2. DRAGO LUKAČEVIĆ,
za potpredsjednika
3. ANTO BRTAN, za člana
4. TOMISLAV BOBAN, za člana
5. ŽARKO ŠOŠTAR, za zamjenika člana
6. BLAŽ ŠPOLJARIĆ, za zamjenika člana

U Odbor za mjesnu samoupravu izabrani su
1. MARIJAN KLJAK, za predsjednika
2. DR. RUDOLF BRIJAČAK,
za potpredsjednika
3. MARIJAN ĐAPIĆ, za člana
4. JOSIP BROĐANAC, za člana
5. DAMIR BRDARIĆ, za zamjenika člana
6. ALOJZ ĐURAČIĆ, za zamjenika člana

III.

III.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» općine
Gradina.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» općine
Gradina.

Klasa: 021-01/13-01/19
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Klasa: 021-01/13-01/09
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Broj 4

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09,150/11,144/12,19/13, temeljem članka
31. st.17 Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ br. 3/13), temeljem članka 38.
Poslovnika općinskog vijeća općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13),
općinsko Vijeće općine Gradina na 01. sjednici
koja je održana 28. lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
Imenovanju Odbora za statutarno –pravna
pitanja
I.
U Odbor
imenuju se
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za

statutarno-pravna

pitanja

1. LUKAČEVIĆ DRAGO, za predsjednika
2. BRDARIĆ DAMIR, za člana
3. KLARIĆ MARIO, za člana
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.

I
Donosi se odluka o imenovanju stožera
zaštite i spašavanja
II.
U stožer zaštite i spašavanja imenuju se
1. Marko Ajček zamjenik načelnikaza načelnika stožera
2. Marijan Kljak, predsjednik vijeća, za člana
3. Ivana Brajković, pročelnik JUO-a,
za člana
4. dr. Romano Tripalo za člana
5. dr.vet.med. Antun Kašić za člana
6. Milenko Milovanović,
zapovjednik VZO-a, za člana
7. Zapovjednik postrojbe civilne zaštite
opće namjene po dužnosti, za člana
III.
Zapovjedništvo ZiS se osniva na području
Općine Gradina, a aktivirat će se kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
veće nesreće.
IV.

Klasa: 021-01/13-01/11
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 810-01/13-01/20
Ur. Broj: 2189/03-04-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine br. 174/04,
79/07, 38/09, 127/10) ,članka 5. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine br. 40/08)
i temeljem članka 40. Statuta općine Gradina
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
O imenovanju stožera zaštite i spašavanja
( ZiS )

Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ RH br. 87/08) i temeljem
članka 31. st. 5. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br.3/13), a
na prijedlog načelnika općine Gradina, općinsko
Vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2013. godine donosi
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ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju
proračuna za razdoblje
od 01.01.2012.- 31.12.2012. godine
I
Temeljem ove odluke prihvaća se godišnje
izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od
01.01. 2012. godine do 31.12.2012. godine
zajedno za pripadajućim obrascima
II
Sastavni dio ove odluke je izvješće o
izvršenju proračuna općine Gradina za razdoblje
od 01.01.2012. do 31.12.2012. godini
III

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADINA

Na temelju članka 14. st. 1 Zakona o
proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08,
136/12) i članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi

OSTVARENJE PRORAČUNA
ZA 2012
I. Opći dio

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave, a objaviti će se u „Službenom
vjesniku“ općine Gradina

Članak 1.
Proračun općine Gradina za 2012. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od općeg i
posebnog dijela proračuna kako slijedi

Klasa: 400-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/03-04-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Broj 4
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Članak 2.

Članak 4.

Poseban dio proračuna sastoji se od prihoda u
iznosu od 4.716.622,14 kn, rashoda u iznosu od
4.659.217,30 kn primitaka od financijske
imovine i zaduživanja u iznosu od 2.448.685,46
kn te izdataka za financijsku imovinu i otplate
zajmova u iznosu od 1.402.270, 63 kn.

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom
vjesniku“ općine Gradina, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
Klasa: 400-01/13-01/16
Ur. broj: 2189/03-01-13-02
Gradina, 28. lipnja 2013.

Članak 3.
Izvršenje ostvarenja
proračuna općine
Gradina za 2012. godinu nalaze se u prilogu ove
odluke i čine njezin sastavni dio.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
MARIJAN KLJAK v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta općine Gradina
(«Službeni vjesnik» općine Gradina br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Gradina na svojoj 1.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi

Z AK LJ U Č AK
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, a nalazi se na području
Općine Gradina za 1 – 3 mjeseca
2013. godine

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» Općine
Gradina.
KLASA: 320-01/13-01/30
UR BROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak, v.r.

I.
Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava
ostvarenih od prodaje zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH i koncesije za ribnjake, a nalazi se na
području Općine Gradina za 1 – 3 mjeseca
2013. godine.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države i koncesije za
ribnjake, a nalazi se na području Općine
Gradina za 2012. godinu

II.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Gradina.
KLASA: 320-01/13-01/28
UR BROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK
Marijan Kljak, v.r.

Broj 4
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Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13/)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OD 01.01.-31.12.2012

Članak 1.
Financijska sredstva potrebna za financiranje
programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture raspodijelila su se kako slijedi:
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Članak 2.

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom
vjesniku općine Gradina“
KLASA: 363-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

vjesnik» općine Gradina br. 3/13), općinsko
Vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2013. godine donosi

Izvješće o realizaciji programa održavanja
komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz Članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu
za 2012. godinu
Članak 1.

Na osnovi članka 28. Stavak 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine»
RH br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), te
članka 31. Statuta općine Gradina («Službeni

Financijska sredstva koja su Programom
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Gradina osigurana u proračunu
općine Gradina za 2012 godinu raspoređena su
kako slijedi

Broj 4
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Članak 2.

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom
vjesniku općine Gradina“

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
JAVNIH POTREBA U SPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA
OD 01.01.- 31.12.2012
Članak 1.

KLASA: 363-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Donosi se izvješće o utrošku sredstava javnih
potreba u sportu na području općine Gradina za
2012. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

Članak 2.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Financijska sredstva potrebna za financiranje
javnih potreba na području općine Gradina
utrošena su kako slijedi
Članak 3.
Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik općine Gradina br. 3/13)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi

Financijska sredstva osigurana u proračunu
općine raspoređuju se kako slijedi:
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Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 2. Ove odluke
dostavljati će se putem zamolbi i Odluka
općinskog načelnika općine Gradina.
Članak 5.
Ovo izvješće objaviti će
„Službenom vjesniku općine Gradina“

se

u

KLASA: 620-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI
U 2012. godini
Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Članak 2.
Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom
vjesniku općine Gradina“
Klasa: 612-01/13-01/
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Financijska sredstva potrebna za financiranje
javnih potreba u kulturi na području općine
Gradina osigurana u proračunu općine Gradina
za 2012. rasporedila su se kako slijedi

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», broj 87/08) i temeljem
članka 31. Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“) općine Gradina br. 3/13) općinsko
vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici
održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2012. GODINU
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Članak 1.

Izvješće o ostvarivanju plana razvojnih
programa sadrži rashode na nefinancijskoj
imovini i kapitalnim pomoćima s iskazanim
izvorima prihoda za 2012. godinu.
Članak. 2
Ovo izvješće o ostvarivanju plana razvojnih
programa stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
općine Gradina.
Klasa: 361-01/13-01/
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.
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Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik općine Gradina br. 3/13)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
OSTALIH JAVNIH POTREBA
Od 01.01-31.12.2012

Financijska sredstva potrebna za financiranje
ostalih javnih potreba na području općine
Gradina koja su osigurana u proračunu općine
Gradina za 2012 raspoređena su:
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Članak 2.
Ovo Izvješće
objaviti će se u
„Službenom vjesniku općine Gradina“
KLASA: 402-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“br.90/11) i članka 31. Statuta
općine Gradina („Službeni vjesnik“ općine
Gradina br. 3/13) općinsko vijeće općine
Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj 28.
lipnja 2013 . godine donosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA
JAVNE NABAVE ZA 2012. GODINU ZA
OPĆINU GRADINA
Članak 1.
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Članak 2.

Ovo izvješće o realizaciji plana javne nabave
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku“ općine Gradina.
Klasa: 406-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina,28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140705) i
članak 31. Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ općine Gradina broj 3/13.) Općinsko
vijeće općine Gradina na 01. sjednici održanoj
28. lipnja 2013. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O UTROŠKU
sredstava šumskog doprinosa za 2012.
godinu
Članak 1.
Donosi se izvješće o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za 2012. godinu u općini
Gradina.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćivala su se
na žiro-račun Proračuna općine Gradina broj
2412009-1813600000.
Članak 3.
U Proračunu općine Gradina za 2012. godinu
predviđena
sredstva šumskog doprinosa
iznosila su 7.000,00 kuna, a prikupljeno je
6.593,61 kn
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka
utrošena su za: materijal i usluge, za tekuće i
investicijsko održavanje građevinskih objekata
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Članak 4.

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog
članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće
općine Gradina.

Članak 5.
Ovo Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa objaviti će se u „Službenom vjesniku“
općine Gradina.
KLASA: 411-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

OBRAZLOŽENJE UZ OSTVARENJE
PRORAČUNA
PRORAČUNA OD
01. 01. 2012. DO 31. 12. 2012.
A) PRIHODI I PRIMICI
Ukupno ostvarenje prihoda i primitaka za
2012. godinu iznose 7.165.307,60 kuna i
ostvareni su 99.23%, u odnosnu na plan ili
44,49% više u odnosu na jednako izvještajno
razdoblje 2011. godine.
1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od
2.323.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu
2.064.265,10 kuna ili 88,86%.
Prihodi od poreza sastoje se od slijedećih
računa:
6111 – Porez na dohodak od nesamostalnog
rada
Ovaj porez
je ostvaren u iznosu od
2.021.553,75 kuna ili 89,85% od plana.

Broj 4

Plan je rađen na osnovu pokazatelja
prijašnjih razdoblja, no međutim zbog samog
makroekonomskog kretanja i uz daljnji porast
nezaposlenosti navedeni prihod nije realiziran
po planu.
6131 - Stalni porezi na nepokretnu imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu se
odnose na porez za javne površine.
Plan je 500,00 kn, a ostvarenje je 0,00 kuna.
Porezna uprava za Općinu vodi brigu o naplati
istih.
6134 – Povremeni porezi na imovinu
Plan je 22.500,00 kuna, a ostvarenje je
10.548,47 kuna ili 46,88%
Navedeni prihod se odnosi na porez na
promet nekretnina. U 2011. godini ostvareno je
23.826,97 kuna i prema tome je rađen i plan za
2012. godinu. Porez na promet nekretnina je
teško godišnje predvidjeti jer nije stalan,
odnosno nema godišnjeg zaduženja prema
kojem bi točnije mogli procijeniti realizaciju
istog.
6142 – Porez na promet
Plan je 20.000,00 kuna, a ostvarenje je
12.315,43 kune ili 61,58%.
Za taj porez brigu o naplati i ostalo za Općinu
radi Porezna uprava. Prema podacima porezne
uprave Općina za navedeni prihod s 31. 12.
2012. godine potražuje 71.755,63 kune. Kada se
radio zadnji rebalans proračuna mišljenje je bilo
da će porezna uprava naplatiti barem planirani
dio, a vidljivo je da je naplata makar u manjem
dijelu veća u odnosu na 2011. godinu.
6145 – Porez na korištenje dobara ili
izvođenja aktivnosti (Porez na tvrtku.)
Manje ostvarenje od plana za 33,84% Pojašnjenje isto kao i na porezu na promet.
Potraživanja sa 31. 12. 2012. godine iznos
63.307,17 kuna.
2. Prihodi iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna
Plan je 1.168.000,00 a ostvarenje je
1.092.918,12 kuna ili 93,57%.u odnosu na plan
za 2012. ili 13,69% manje u odnosu na jednako
izvještajno razdoblje za 2011. godinu.
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Smanjenje prihoda u 2012. prema razdoblju
2011. godine su pomoći koje su se odnosile
jednim dijelom za isplatu štete pravnim i
fizičkim osobama i bile su knjižene na računu
6331 – Tekuće pomoći iz proračuna.
Prihodi od pomoći sastoje se od slijedećih
računa:

Prihodi od imovine sastoje se od slijedećih
računa:
6413
6421
6422
6423

6331 – Tekuće pomoći iz proračuna
Navedene pomoći sastoje se od tekućih
pomoći iz državnog i županijskog proračuna.
Planirana sredstva ostvarena su u iznosu od
506.570,28 ili 97,42%. Tekuće pomoći iz
državnog proračuna ostvarene su u iznosu od
388,770,28 kuna, tekuće pomoći iz Županijskog
proračuna u iznosu od 117.800,00 kuna
6332 – Kapitalne pomoći iz proračuna
Plan je 257.000,00 kuna a ostvarenje
207.009,42 kune ili 19,45% manje od plana.
Kapitalne pomoći također se sastoje od
kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog
proračuna. Plan na računu 63321- kapitalne
pomoći iz državnog proračuna od 50.000,00
kuna nije ostvaren nego samo kapitalna pomoć
iz Županijskog proračuna je ostvarena po planu
u iznosu od 207.009,42 kune.
6341 – Tekuće pomoći od ostalih subjekata
unutar općeg proračuna
Navedene pomoći su od HZZ-a za isplatu
plana za javne radove. Plan je 340.000,00 kuna,
a ostvarenje je 328.434,42 kune ili 96,60%.
Indeks ostvarenje za prošlo obračunsko
razdoblje i 2012. godinu je 326,29% proizlazi iz
razloga većeg broja osoba koje su bile u javnim
radovima u 2012. godini.
6342 – Kapitalne pomoći od ostalih subjekata
unutar općeg proračuna
Plan za 2012. godinu iznosi 51.000,00 kuna i
ostvarenje je 99,81%. Kapitalna pomoć je
prihod od Fonda za zaštitu okoliša i odnosi se za
pokriće dijela troškova rekonstrukcije javne
rasvjete u naselju Žlebina.
3. Prihodi od imovine
Plan za 2012. godinu iznosi 986.000,00 kuna,
a ostvarenje je 743.220,75 kuna ili 75,38%.
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6429

– Kamate na oročena sredstva i depozite
po viđenju
– Naknade za koncesije
– Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine
– Naknada za korištenje nefinancijske
imovine
– Ostali prihodi od nefinancijske
imovine

Obrazloženje uz navedene prihode.
6421 – Naknade za koncesije
Plan je 40.000,00 kuna, a ostvarenje je
94,90%.
Naknadu za koncesiju primamo od dva
koncesionara. Flora Vtc d.o.o Virovitica za
odvoz smeća i Maslačak Bačevac prema
Ugovoru o prijevozu pokojnika.
6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja
imovine.
Plan je 924.000,00 , a ostvarenje 692.029,73
kune ili 25,11% manje od plana.
Na navedenom računu je i najviše odstupanje
ostvarenja od plana, a prihod se odnosi na zakup
i koncesiju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH. Plan je rađen na osnovu
jednogodišnjeg zaduženja, međutim zbog
neisplaćenog
poticaja
korisnicima
poljoprivrednog zemljišta i drugih čimbenika
navedeni prihod nije ostvaren po planu.
6429 – Ostali prihodi od nefinancijske
imovine
Plan na računu je 20.000,00 kuna, a
ostvarenje je 62,81%.
Navedeni prihod se odnosi za naknadu za
legalizaciju objekata. U 2012. godini odnosno
već krajem godine prihod je uveden te je stoga
bilo teško preciznije planirati.
4. Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi su planirani u iznosu od 731.000,00
kuna, a ostvareni su 728.027,80 ili 99,59%, a
sastoje se od slijedećih računa:
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6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade
6524 – Doprinos za šume
6526 – Ostali nespomenuti prihodi
6531 – Komunalni doprinos
6532 – Komunalne naknade
6533 – Naknade za priključke
Obrazloženje uz navedene prihode:
6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade
Plan na računu 65139 – prihodi od prodaje
državnih biljega je 3.000,00 kuna, a ostvarenje
je nula kuna.
6526 – Ostali nespomenuti prihodi
Plan je 155.000,00, a ostvareno je 188.205,28
kn ili 121,42%. Do odstupanja je došlo na
računu 65269 zbog prisilne naplate komunalne
naknade i NUV-a jer su prilikom naplate istih
obračunavane kamate, naknade troškova
opomene i ovrhe, te su navedeni prihodi knjiženi
na tom računu.
6531 – Komunalni doprinos
Ostvarenje je 33,25% veće od plana koji je
rađen na osnovi pokazatelja odnosno zaduženja
kada su rađenje zadnje izmjene proračuna. No
međutim 31. 12. 2012. godine imali smo uplatu
u iznosu od 29613,64 kn, što je jedna fizička
osoba platila u cijelosti po zaduženju.
6532 – Komunalne naknade
Prihod je ostvaren za 9,39% manje od plana.
Plan je rađen na osnovi jednogodišnjeg
zaduženja i bez obzira na prisilnu naplatu plan se
nije ostvario u cijelosti jer prilikom prisilne
naplate fizičkih osoba nismo mogli naplatiti zato
što pojedini ljudi nemaju prihoda po računima
da bi se mogla provesti ovrha na njima.
6533 – Naknade za priključke
Ostvarenje je za 7.504,95 kn manje od plana.
Navedeni prihod odnosi se na priključak
vodoopskrbe. U 2011. godini je naknada za
priključak bila 4.800,00 kn, tj. Znatno veća u
odnosu na 2012. i bez obzira što su slane
opomene za naplatu dospjelih potraživanja po
zaduženju navedeni prihod nije ostvaren po
planu.
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5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Plan je nula kuna, a ostvareno je 16.183,76
kuna. Navedeni prihod sastoji se od slijedećeg
računa:
6831 – Ostali prihodi koji se odnose na
prihode za izgradnju kanalizacije u naselju
Gradina i za kapitalnu pomoć Virkomu.
Prilikom izrade zadnjeg rebalansa po
prijašnjem planu na navedenom računu imali
smo 350.000,00 kuna, a ostvarenje nula kuna.
Prema saznanjima i financijskim pokazateljima
zadnje izmjene na računu nismo navedene
prihode planirali, da bi 31. 12. 2012. dobili
prijedlog kompenzacije u iznosu od 16.183,76
kuna koja je i proknjižena.

6. Prihodi od prodaje ne proizvedene
imovine
Plan je 61.000,00 kn, a ostvarenje 25,40%
manje od plana.
Navedeni prihod se sastoji od slijedećeg
računa
7111 – Zemljište
Obrazloženje zbog odstupanja od plana je
nepodmirenje
obveza
prema
jednom
kupoprodajnom ugovoru koji se otplaćuje do
2016. godine. Kupoprimatelj je svoju obvezu
podmirio u 3 mjesecu 2013. godine, a trebao je
podmiriti do 31. 12. 2012.

7. Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
Plan je 32.000,00 kuna, a ostvarenje je
17,12% manje od plana.
Navedeni prihod se sastoji od slijedećeg
računa:
7211 – Stambeni objekti
Jedan objekt odnosno stan otplaćuje se na
više godina i od je podmiren u financijskom
dijelu u cijelosti za tekuću godinu. Nekretnina
koja se nalazila u Općinskom vlasništvu
prodana je po cijeni po kojoj je i planirano, no
međutim prilikom uplate je razgraničeno
zemljište, a posebno objekt, zbog toga i proizlazi
ovo odstupanje.
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8. Primici od zaduživanja
Plan je 1.020.000,00 kuna, a ostvarenje je
2.448.685,46 kuna ili 27,54% više od plana.
Primici od zaduženja sastoje se od slijedećih
računa:
8431 - Primljeni zajmovi od trgovačkih društava
(Virkom)
8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih
institucija (Slatinska banka)
Do odstupanja je došlo na računu 84431 zbog
krivo uvedenih mjenica kojima je bilo zaduženje
30. 04. 2012. ,31. 12. 2012. godine knjižen je
ispravak mjenica odnosno nakon donošenja
zadnjeg rebalansa iz tog razloga proizlazi i
odstupanje.

B) RASHODI I IZDACI
Plan je 7.221.000,00 kn, a ostvarenje u iznosu
od 5,705,632,13 kn ili 79,01%.
Rashodi za zaposlene
Plan je 1.177.500.00, a ostvarenje u iznosu
1.137.866,33 kn ili 96,63%
Rashodi za zaposlene sastoje se od slijedećih
računa:
3111 – Plaće za redovan rad
3121 – Ostali rashodi za zaposlene
3132 – Doprinos za obvezno zdravstveno
osiguranje
3133 – Doprinos za ozljede na radu i
osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Na računu 3111 ostvarenje za 2012. godinu je
98,08%, ali u odnosu na 2011. je 113,85% zbog
većeg broja djelatnika primljenih preko
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u mjeri Javni
radovi za koje primamo i sredstva za isplatu
plaća.
Najveće odstupanje je na računima doprinosi
na plaće i to 11,10% manje od plana.
2. Materijalni rashodi
Plan je 2.450.500,00, a
2.255.502,95 kn ili 92,04%.
Sastoji se od slijedećih računa:
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3211 – Službena putovanja
3212 – Naknada za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
32 13 - Stručno usavršavanje zaposlenika
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi
3223 – Energija
3224 – Materijal i dijelovi za tekuće
investicijsko održavanje
3225 – Sitan inventar i auto gume
3231 – Usluga telefona, pošte i prijevoza
3232 – Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
3233 – Usluge promidžbe i informiranja
3234 – Komunalne usluge
3237 – Intelektualne i osobne usluge
3238 – Računalne usluge
3239 – Ostale usluge
3292 – Premija osiguranja zaposlenih
3293 – Reprezentacija
3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Obrazloženja uz račune i odstupanja
321 – Naknada troškova zaposlenima
Plan je 74.000,00, a ostvarenje je 61.033,00
kn ili 82,48%. Najveće odstupanje je na računu
3211- Službena putovanja. Plan je 44.000,00, a
ostvareno je za 8.853,00 kuna manje od plana ili
20,12%.
323 – Rashodi za usluge
Plan je 1.747.500,00 kn, a ostvarenje je
1.630.079,92 ili 93,28%, a index ostvarenja na
prošlu godinu je 190,15%. U 2011. godini na
računu 3234 – Komunalne usluge ostvarenje u
odnosu na 2012. g. je 236,82% zbog većih
troškova za održavanje i popravak nerazvrstanih
cesta.
322 – Rashodi za materijal i energiju
Plan je 411.500,00, a ostvarenje je 93,26%.
Najveće odstupanje je na računu 32211 –
Uredski materijal gdje je ostvarenje 68,17% u
odnosu na plan, te na računu 3224 gdje je
također ostvarenje manje od plana 75,54%.
Zbog uštede i velikih obveza Općine vodila se
briga o uštedi.

ostvarenje
329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plan je manje ostvaren za 16,96%. Najveće
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odstupanje je na računu 3291 – Naknade za rad
predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i
slično, te na računu 3292 – Premija osiguranja
gdje je izvršenje nula kuna.
Ostvarenje u 2011. godini na računu 329 je
447.526,99 kn ili 59,64% više u odnosu na 2012.
godinu zbog povrata jamčevina na računu 3299
po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH.
3. Financijski rashodi
Plan je 217.000,00 , a ostvarenje 257.322,04
kn ili 118,58%
Sastoje se od slijedećih računa:
3412 – Kamate za izdane mjenice
3422 – Kamate za primljena kredite i zajmove
3431 – Bankovne usluge i usluge platnog
prometa
3433 – Zatezne kamate
3434 – Ostali nespomenuti rashodi
Najveće odstupanje je na računu 3412 –
Kamate za izdane mjenice – Niskogradnja
Bambo nam je prefakturirala kamate prema
ugovoru o eksontu mjenica u iznosu od
55.046,60 kuna, što nije obuhvaćeno planom.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće
države
Plan je nula kuna, a ostvarenje 16.183,76
kuna.
Sastoji se od računa:
3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg
proračuna
Do izmjene zadnjeg plana na navedenom
računu ostvarenja nije bilo da bi 31. 12. 2012.
godine
dobili
prijedlog
Virkoma
za
kompenzaciju.
5. Naknade građanima i kućanstvima
Plan je 288.000,00, a ostvarenje je
267.845.39 ili 93%.
Sastoje se od slijedećih računa:
3721 – Naknade građanima i kućanstvima u
novcu
3722 – Naknade građanima i kućanstvima u
naravi
Izvršenje je ostvareno 7% manje od plana na
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računu 3721. Plan je bio 185.000,00, a
ostvarenje 166.034,83 kune. Zbog manjka
sredstava vezanih za navedene rashode odnosno
jednokratne
pomoći
osobama
slabijeg
imovinskog stanja sve zamolbe nisu bile
pozitivno riješene.
6. Ostali rashodi
Plan je 649.000,00, a ostvarenje je
500.351,70 kn ili 77,1.%
Sastoje se od slijedećih računa:
3881 – Tekuće donacije u novcu
3821 – Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama
Tekuće donacije su ostvarene 69,98% od
plana i sastoje se od
Tekućih donacija nacionalnim zajednicama i
manjinama
Tekuće donacije sportskim društvima
Ostale tekuće donacije ( mala škola, OŠ,
VZO, DVD, KUD-ovi, lov i ribolov, udruga
umirovljenika i ostalih udruga civila i invalida)
Najveće odstupanje je na računu 3811 –
Tekuće donacije - zbog manjka sredstava sve
zamolbe nisu pozitivno riješene.
Račun 3821 – Ostvarenje je 16,17% više od
plana. Prilikom izrade posljednjeg rebalansa
kapitalna donacija Župi Gradina je smanjena sa
160.000,00 kuna na 80.000,00 kuna jer je do 19.
12. 2013. godine ostvarenje za navedene
rashode iznosilo 50.210,04 kn. Ne znajući što se
radi na terenu plan je smanjen, da bi 24. 12.
2012. godine došao račun za navedene rashode u
visini 61.962,30 kn.
Na računu 3831 – Naknade štete – u 2011.
godini se odnose na naknadu štete za
ublažavanje posljedica od el. nepogoda za što
smo dobili sredstva u vidu pomoći koja su
podijeljena krajnjim korisnicima.
7. Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Plan je 78.000,00 kuna, ostvarenje 59.095,94
ili 75,76%.
Sastoji se od slijedećih računa:
4214 – Ostali građevinski objekti
4221 – Uredska oprema i namještaj
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
4264 – Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
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Zbog obveza i velikih ulaganja ranijih godina
u nabavu nefinancijske imovine navedeni su
rashodi minimalni.
8. Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Plan je 190.000,00 kn, a ostvarenje
165.049,19 kuna.
Navedeni rashod se sastoji od računa
4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Najveći dio za navedene rashode utrošen je
na radove Društvenog doma u Brezovici u
iznosu od 52.500,00 kuna i zvonika na groblju u
Brezovici u iznosu od 51.338,75 kn.
9. Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
Plan je 2.171.000,00, a ostvarenje
1.046.414,83 kn ili 48,20%
Sastoje se od slijedećih računa:
5422 – Otplata glavnice primljenih kredita –
dugoročni HBOR
5431 – Otplata glavnice primljenih kredita –
kratkoročni – Virkom d.o.o. Virovitica
5443 – Otplata glavnice primljenih kredita –
kratkoročni - Slatinska banka
Najveće odstupanje je na računu 5431 –
Otplata glavnice u iznosu 900.000,00 kuna

prema ugovoru trebala je bili otplaćena do 31.
12. 2012.. Međutim potpisan je dodatak ugovoru
u kojem stoji da se navedeno zaduženje
prolongira do 30. 04. 2013. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADINA

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08,
136/12) i članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2013.
I. Opći dio
Članak 1.
i. Rebalans proračuna općine Gradina za
2013. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans)
sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna
kako slijedi
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Članak 2.

Poseban dio proračuna sastoji se od prihoda u
iznossu od 8.706.658,00 kn, rashoda u iznosu od
6.252.00,00 kn primitaka od financijske
imovine i zaduživanja u iznosu od 1.150.000,00
kn te izdataka za financijsku imovinu i otplate
zajmova u iznosu od 2.105.000,00 kn.

Z AK LJ U Č AK
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, a nalazi se na području
Općine Gradina za 2012. godine
I.

Članak 3.
I. Rebalans proračuna općine Gradina za
2013. godinu nalaze se u prilogu ove odluke i
čini njezin sastavni dio.

Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava
ostvarenih od prodaje zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH i koncesije za ribnjake, a nalazi se na
području Općine Gradina za 2012. godine.
II.

Članak 4.
Ovaj rebalans proračuna stupa na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku“ općine Gradina.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» Općine
Gradina.

KLASA: 400-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-02
Gradina, 28. lipnja 2013.

KLASA: 320-01/13-01/28
UR BROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 31. Statuta općine Gradina
(«Službeni vjesnik» općine Gradina br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Gradina na svojoj 1.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak, v.r.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države i koncesije z
ribnjake, a nalazi se na području Općine
Gradina za 1 - 3 mjeseca 2013.
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II.
Ovo Izvješće objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Gradina.
KLASA: 320-01/13-01/30
UR BROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i konceije za
ribnjake, a nalazi se na području Općine
Gradina za 2013. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

I.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak, v.r.

Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
od prodaje, zakupa i dugogodišnje zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i
koncesije za ribnjake (”Narodne novine“ broj
45/09.) i članka 31. Statuta Općine Gradina
(”Službeni vjesnik“ Općine Gradina 3/13),
Općinsko vijeće Općine Gradina na svojoj 1.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i načini
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, a nalazi se na području Općine
Gradina.

II.
Prikupljena sredstva od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa u iznosu od 1.789.000,00
kuna utrošiti će se za:
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III.
Sredstvima
od
prodaje,
zakupa
i
dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake, a navedena u ovoj Odluci, raspolaže
Općinski načelnik.
IV.
Radi kontrole utroška sredstava Općinski
načelnik obvezan je četiri puta godišnje
Općinskom vijeću podnijeti izvješće o utrošku
navedenih sredsava.
V.
Odluka o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg
zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države i koncesije za
ribnjake donosi se za svaku kalendarsku godinu
kao i proračun Općine, te je sastavni dio
Proračun Općine Gradina
VI.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku“ Općine Gradina i vrijedi do donošenja
novog rebalansa i novih izmjena i dopuna.
KLASA: 320-01/13-01/29
UR BROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

90/11, 144/12 ) općinsko Vijeće općine Gradina
na svojoj 01. sjednici održanoj 28. lipnja 2013.
godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture donose se za
2013. godinu, a sadrži opis poslova s procjenom
troškova za gradnju objekata i uređaja, te za
nabavu opreme, kao i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
1. javne površine
2. nerazvrstane ceste
3. groblja
4. javnu rasvjetu
financira se iz komunalnog doprinosa,
proračuna općine, naknade za koncesiju, drugih
izvora
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak, v.r.

Na temelju članka 30 . Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH br. 38/09 , 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
1. opskrbu pitkom vodom
2. odvodnju i pročišćavanje voda
financira se iz cijene komunalne usluge,
naknade za priključenje, proračuna, naknade za
koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim
zakonom
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Članak 4.

građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za
1. prijevoz putnika
2. održavanje čistoće
3. odlaganje komunalnog otpada
4. tržnice na malo

financira se iz cijene komunalne usluge,
proračuna, naknade za koncesiju i drugih izvora.
Članak 5.
U 2013. godini planira se građenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi
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Članak 6.

Izmjene i dopune programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu sastavni su dio rebalansa proračuna
općine Gradina za 2013. godinu, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku“ općine Gradina
KLASA: 363-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na osnovi članka 30 . Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne Novine» RH br. 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,), te
članka 31. Statuta općine Gradina («Službeni
vjesnik» općine Gradina br. 3/13), općinsko
Vijeće općine Gradina na svojoj 01. sjednici
održanoj dana 28. lipnja 2013. godine donosi

I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz Članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu
u 2013. godini u općini Gradina
Članak 1.
Izmjenama i dopunama
programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Gradina u 2013.g. ( u daljnjem
tekstu: Program) raspodjeljuju se sredstva
komunalne naknade u skladu sa predvidim
sredstvima, te ostala financijska sredstva iz
proračuna općine Gradina koja su namijenjena
za održavanje komunalne infrastrukture

Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u općini
Gradina obuhvaća:
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Članak 3.

Ukupno utrošena sredstva u članku 2. ove
odluke 536.000,00 kn
Članak 4.
Ove izmjene i dopune programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
sastavni su dio rebalansa proračuna općine
Gradina za 2013. godinu i objaviti će se u
„Službenom vjesniku općine Gradina“
KLASA: 363-01/13-01/
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ RH
br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 76. Zakona o
športu („Narodne novine“ RH br. 71/06), te

temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik općine Gradina br. 3/13)
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2013.
NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA
Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama programa
određuju se javne potrebe u sportu koje općina
Gradina određuje da su od interesa za općinu
Gradina, a u svezi promicanja sportskih
aktivnosti tijekom 2013. godine
Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za financiranje
javnih potreba na području općine Gradina
osigurana su u proračunu općine Gradina za
2013.
Članak 3.
Financijska sredstva osigurana u proračunu
općine raspoređuju se kako slijedi:
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Članak 4.

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
OSTALIH JAVNIH POTREBA U 2013.

Financijska sredstva iz članka 2. Ove odluke
dostavljati će se putem zamolbi i Odluka
općinskog načelnika općine Gradina.

Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama programa
određuju se ostale javne potrebe koje su od
interesa za općinu Gradina

Članak 5.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u
sportu za 2013. godinu sastavni su dio rebalansa
proračuna općine Gradina za 2013. godinu i
objaviti će se u „Službenom vjesniku općine
Gradina“
KLASA: 620-01/13-01/01
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.

Članak 2.
Financijska sredstva potrebna za financiranje
ostalih javnih potreba na području općine
Gradina osigurana su u proračunu općine
Gradina za 2013.
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ RH
br. 33/01, 60/01 i 129/05), te temeljem članka
31. Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik
općine Gradina br. 3/13) općinsko Vijeće općine
Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj 28.
lipnja 2013. godine donosi

Financijska sredstva osigurana u proračunu
općine raspoređuju se kako slijedi:
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Članak 4.
Financijska sredstva iz članka 2. Ove odluke
dostavljati će se putem zamolbi i Odluka
općinskog vijeća i općinskog načelnika, a
sukladno proračunu općine Gradina za 2013.
godinu

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“br.90/11) i članka 31. Statuta
općine Gradina („Službeni vjesnik“ općine
Gradina br, 3/13) općinsko vijeće općine
Gradina na svojoj 01. sjednici održanoj 28.
lipnja 2013. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE
NABAVE ZA 2013. GODINU ZA OPĆINU
GRADINA

Članak 5.
Ove izmjene i dopune programa ostalih
javnih potreba u 2013. godinu sastavni je dio
rebalansa proračuna općine Gradina za 2013.
godinu i objaviti će se u „Službenom vjesniku
općine Gradina“
KLASA: 402-01/13-01/05
URBROJ: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Članak 1.
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Članak 2.

Ove izmjene i dopune plan nabave donose se
istodobno sa I rebalansom proračuna općine
Gradina za 2013. godinu, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku“ općine Gradina.

Klasa: 406-01/13-01/03
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», broj 87/08, 136/12) i
temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“) općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 01.
sjednici održanoj 28. lipnja 2013.. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA
RAZDOBLJE OD 2013. GODINE DO 2015.
Članak 1.
Izmjene i dopune plana razvojnih programa
zadrži planirane rashode na nefinancijskoj
imovini i planirane kapitalne pomoći s
iskazanim izvorima prihoda za razdoblje od
2013. do 2015. godine

Članak 2.
Ove izmjene i dopune plana razvojnih
programa općine Gradina donosi se istodobno sa
rebalansom proračuna općine Gradina za 2013.
godinu.
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Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa pregled je
financijskih ulaganja na nefinancijskoj imovini i
kapitalnih pomoći po razdjelima

Članak. 4.
Izmjene i dopune plana razvojnih programa
stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 361-01/13-01/
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.
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Na temelju članka 39. st.2 Zakona o
proračunu («Narodne novine» RH br. 87/08 i
136/12) i Članka 31. st.4 Statuta općine Gradina
(«Službeni vjesnik» općine Gradina br. 3/13)
Općinsko vijeće općine Gradina na 1. sjednici
održanoj 28. lipnja 2013. donosi

IZMJENU I DOPUNU O D L U K E
o izvršavanju proračuna u 2013. godini
I. UVOD
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka proračuna
općine Gradina za 2013. 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
upravnog tijela nadležnog za financije u
izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje
obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa
prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za
financiranje rashoda poslovanja i rashoda za
nabavu nefinancijske imovine.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.
Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni
upravni odjel obavezan je izvijestiti korisnike
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.
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Članak 4.

Članak 8.

Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, predložit će se Općinskom vijeću da
donesu izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Jedinstveni upravni odjel izvršava Proračun i
o tome izvještava Općinsko Vijeće,
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 5.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
Prihodi iznose 8.357.000,00 kn
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
8.352.000,00kuna.
Iznos tekuće rezerve za 2013. godinu iznosi
5.000,00 kn
Proračunski korisnici odgovorni su za
naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i
za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Proračunski korisnici mogu 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 korisnici mogu preuzeti obveze
na teret proračuna samo za namjene do visine
utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Članak 6.
Proračunski korisnici općine Gradina su:
- mjesni odbori
- vatrogasna zajednica općine Gradina

Članak 9.
Za planirane ili nedovoljno planirane izdatke
koristit će se sredstva proračunske pričuve koja
iznose ukupno 5.000,00 kn. O korištenju ovih
sredstava odlučuje načelnik
Općinski načelnik obavezan je polugodišnje
izvijestiti općinsko vijeće o korištenju sredstava
pričuve.
Članak 10.
Plaćanje predujma proračunski korisnici
mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju
prethodne suglasnosti načelnika općine.

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 IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 7.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel planira likvidnost
Proračuna u skladu s novčanim tijekom.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna
upravlja načelnik i može ih ulagati u banke i
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vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja.

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.

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 od 21.000,00 kn do
100.000,00 kn. kaznit će se za prekršaj
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako
preuzme obveze na teret Proračuna suprotno
odredbi Članka 5. stavka 5. ove Odluke.

Članak 15.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Općina Gradina može se zadužiti samo za
investiciju koja se financira iz njegovog
proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz
prethodnu suglasnost vlade.

Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina

V. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

Članak 16.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnici od
vlastite djelatnosti ostaju na računu korisnika te
se konsolidiraju i iskazuju u financijskim
izvješćima općine Gradina.
Korisnici mogu preuzeti obveze i plaćati ih
po stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo do iznosa
naplaćenih vlastitih prihoda.
VI. NADZOR
Članak 17.
Općina Gradina ima pravo nadzora nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika.
Proračunski korisnici su obvezni dati sve
potrebite podatke isprave i izvješća koja se od
njih zatraže.

Klasa: 400-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/01-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 209. stavak 2 Zakona o
vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 63/11,
130/11, 56/13), te članka 31. Statuta Općine
Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina br.
3/13), Općinsko vijeće Općine Gradina na 01
.sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013.g.,
donosi sljedeću
O D LU K U
o priključenju na komunalne vodne
građevine
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OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak
priključenja i rokovi priključenja na komunalne
vodne građevine.

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u
smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu –
akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i
druge zahvatne građevine na vodnim
tijelima), uređaji za kondicioniranje vode,
vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni
cjevovodi i vodoopskrbna mreža,
2. građevine za javnu odvodnju – kanali za
prikupljanje i odvodnju otpadnih voda,
mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i
oborinskih voda, kolektori, crpne stanice,
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda,
uređaji za obradu mulja nastalog u postupku
pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti
u prijemnik i druge građevine pripadajuće
ovim građevinama, uključujući sekundarnu
mrežu.
Vodne usluge su :
1.usluge javne vodoopskrbe,
2.usluge javne odvodnje.
Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja
podzemnih i površinskih voda namijenjenih
ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te
isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga
isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi
obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te
upravljanje tim građevinama ili na drugi
propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.).
Javna odvodnja je djelatnost skupljanja
otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za
pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili
neizravnoga ispuštanja u površinske vode,
obrade mulja koji nastaje u procesu njihova
pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem
građevina javne odvodnje te upravljanje tim
građevinama; javna odvodnja uključuje i
pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i
sabirnih jama.

Članak 3.
Komunalne vodne građevine su javna dobra
u javnoj uporabi, i u vlasništvu su javnoga
isporučitelja vodne usluge.
Komunalnim vodnim građevinama upravlja
javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar
sukladno Zakonu o vodama.
Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko
društvo: Virkom d.o.o., Virovitica, Kralja Petra
Kršimira IV 30 ( dalje u tekstu: isporučitelj).
II . OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno
drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi
na području Općine Gradine te investitori, dužni
su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju,
kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno
dijelu naselja u kojem se nalazi građevina
odnosno druga nekretnina odnosno kada su
osigurani uvjeti za priključenje na te sustave,
sukladno ovoj odluci o priključenju.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, odnosno
građevinskog zemljišta do privođenja namjeni
odnosno drugog zemljišta bez izgrađenog
građevinskog objekta mogu suglasno ovoj
Odluci
podnijeti zahtjev za priključenje navedenog
zemljišta na komunalne vodne građevine kada
su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave,
ali se pri tom nemogu obvezati na takvo
priključenje.
Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine
te investitori dužni su priključiti građevinu
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne
građevine najkasnije u roku jedne godine od
obavijesti isporučitelja vodnih usluga o
mogućnosti priključenja.
Članak 6.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili
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druge zakonite posjednike obveze priključenja
na komunalne vodne građevine ukoliko su isti
na odgovarajući način pojedinačno riješili
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu
s odredbama Zakona o vodama.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju pokreće se podnošenjem
zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik
građevine odnosno druge nekretnine ili zakoniti
posjednik
nekretnine
uz
prethodnu
suglasnost vlasnika. Zahtjev za priključenje
podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

Članak 8.
Uz zahtjev za priključenje na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju prilaže se :
- izvadak iz zemljišne knjige
- kopija katastarskog plana za česticu koja se
priključuje na sustav javne vodoopskrbe
odnosno odvodnje.
Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga na temelju
zahtjeva stranke za priključenje na sustav javne
vodoopskrbe odnosno javne odvodnje izdaje
suglasnost za priključenje koja mora sadržavati
podatke o tome da li su ispunjeni tehničkotehnološki uvjeti za priključenje, podatke o
građevini koja se priključuje (mjesto i adresa
priključenja, gruntovna, katastarska oznaka)
ime vlasnika i njegove podatke i rok u kojem se
radovi na priključenju moraju dovršiti.
Ukoliko su ispunjeni tehničko-tehnološki
uvjeti za priključenje isporučitelj vodnih usluga
izdaje suglasnost te sa vlasnikom građevine
odnosno druge nekretnine ili zakonitim
posjednikom nekretnine sklapa ugovor o
priključenju.

Članak 10.
Ugovor o priključenju mora sadržavati
podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i
adresa priključenja, gruntovna, katastarska
oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove
podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica
priključka.
Ugovor iz stavka 1. obavezno sadrži: naziv
ugovornih strana, vrstu priključka, promjer
priključka na pojedinu komunalnu vodnu
građevinu, cijenu i rok izgradnje priključka,
troškovnik radova koji čini sastavni dio
ugovora, te odredbu o predaji priključka u
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 11.
Radove priključenja izvodi isporučitelj
vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti
posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 12.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine
dopustiti će se da on sam izvede iskop,
zatrpavanje i izradu vodomjernog okna koji su
potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to
smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se
radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave
zakonito i prema pravilima struke, uz obvezatan
nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih
usluga, te uz ishodovanje potrebnih suglasnosti
ili dozvola za vršenje traženih radova.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 13.
Isporučitelj vodnih usluga obvezuje se da rok
priključenja na komunalne vodne građevine ne
može biti dulji od 30 (trideset) dana od dana
zaprimanja zahtjeva za priključenje ukoliko su
ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za
ostvarivanjem prava na priključenje.
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V. TEHNIČKO
TEHNOLOŠKI
UVJETI PRIKLJUČENJA

VII.
PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 16.
Članak 14.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na
komunalne
vodne
građevine
utvrđuje
isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim
se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke
vodnih usluga.
VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 15.
U slučaju kada gradnja određene komunalne
vodne građevine nije predviđena godišnjim
planom gradnje komunalnih vodnih građevina,
ali je predviđen višegodišnjim planom gradnje
komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3
godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te građevine mogu sudjelovati u
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih
sredstava u određenom roku, pod uvjetima
utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne
usluge
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se na račun isporučitelja vodne usluge, a rok
povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina
od dana sklapanja ugovora. Budući korisnici
vodnih usluga koji bi se priključili na
komunalne vodne građevine, za koje nisu
ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga
članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove
gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s
isporučiteljem vodne usluge, bez prava na
povrat sredstava.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- samovoljno priključi svoju građevinu na
javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav
odvodnje,
- koristi vodu iz javnih hidranata bez
odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
- onemogući isporučitelju vodnih usluga
popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja, te pregled
instalacije potrošača u cilju utvrđivanja
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog
stavka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba ako počini
prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o priključenju na
komunalne vodne građevine („Službeni
vjesnik“ Općine Gradina broj: 11/10 i 7/11.).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine
Gradina.
Klasa: 363-01/13-01/128
Ur.broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. lipnja 2013
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Izdavač: Općina Gradina
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
Obrada i tisak: Grafoprojekt Virovitica

