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Prostornog plana uređenja Općine Gradina je
Zakon o prostornom uređenje i gradnji (NN
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), (u daljnjem
tekstu: Zakon).).

Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta za izradu
Plana sadržani su u razlozima za pokretanje
izmjena i dopuna Plana.

Članak 3.
Razlozi Izmjena i dopuna Plana je unošenje
površine planirane za navodnjavanje i unošenje
lokacije za crpnu stanicu, unošenje površine
kojom se proširuje poduzetnička zona,
usklađivanje s Prostornim planom Virovitičkopodravske županije u području elektroničkih
komunikacija, mineralnih sirovina, obnovljivih
izvora
energije,
vodnog
gospodarstva,
izdvojenih građevinskih područja naselja
gospodarske, ugostiteljsko-turističke i sportskorekreacijske namjene, prirodne i kulturne
baštine. Korekcija građevinskih područja
naselja, te usklađivanje u grafičkom i
tekstualnom dijelu s novim zakonskim
propisima, koji su u međuvremenu stupili na
snagu.
Promjene će biti izvršene u tekstualnom
dijelu i na kartografskim prikazima i.
Članak 4.
Područje obuhvata Plana je područje Općine
Gradina koje je utvrđeno Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj (NN 10/97). Površina
obuhvata Plana iznosi 120,90 km2.
Članak 5.
Od stupanja na snagu PPUO Gradina
izrađeno je Idejno rješenje navodnjavanja Novi
Gradac-Detkovac čime su nastale nove
okolnosti koje nužno zahtijevaju unošenje u
prostorno plansku dokumentaciju, a od velikog
su interesa za Općinu Gradina. Od stupanja na
snagu PPUO Gradina pojavila se je potreba za
proširenjem poduzetničke zone „Gušta“
Gradina radi pojave novih zainteresiranih
investitora i ulaganja u poduzetničke zone.
Za područje Virovitičko-podravske županije
izrađena je Studija gospodarenja mineralnim i
energetskim sirovinama. Izmjenama Prostornog
plana Virovitičko-podravske županije dane su
smjernice i uvjeti za korištenje i zaštitu,
sukladno novim prostornim zahtjevima.

Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Gradina
koristiti će se sve stručne podloge i rješenja,
katastarski planovi i odgovarajuće geodetske
podloge za kojima se ukaže potreba, a sukladno
odredbama posebnih propisa koje će osigurati
nositelj izrade.
Članak 8.
Tijela i osobe određene posebnim propisima
u postupku izrade Izmjena i dopuna PPUO
Gradina su:
• Općina Gradina, Jedinstveni upravni odjel
• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
• Državni zavod za zaštitu prirode
• Ministarstvo poljoprivrede
• Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u
Požegi
• Virovitičko-podravska županija, Zavod za
prostorno uređenje
• Virovitičko-podravska županija, Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša
• Virovitičko-podravska županija, Upravni
odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu
• Ured državne uprave u VPŽ, Služba za
gospodarstvo
• Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja
• Uprava za ceste u Virovitičko-podravskoj
županiji
• HEP-ODS, DP Elektra Virovitica
• Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva
Drave i Dunava, Osijek
• Hrvatske vode, VGI Županijski kanal
Virovitica
• Javna ustanova za zaštićene prirodne
vrijednosti Virovitičko-podravske županije
• MUP, PU Virovitičko-podravska
• Hrvatska agencija za telekomunkacije
Zagreb
• UPKH-Udruga pokretnih komunikacija
Hrvatske
• HAKOM
• Nadležna tijela susjednih JLS
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Članak 9.

Rok za izradu Izmjenu i dopuna PPUO
Gradina je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o
izradi.
Članak 10.
Do donošenja I. Izmjena i dopuna PPUO
Gradina u zoni obuhvata je dozvoljeno
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.
Članak 11.
Sredstva za izradu I Izmjena i dopuna PPUO
Gradina osigurana su u proračunu Općine
Gradina.
Članak 12.
Za nositelja izrade Plana i provedbu ove
Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Gradina.
Nositelj izrade dostavit
će po jedan
primjerak ove Odluke, tijelima i osobama
određenim posebnim propisima utvrđenim u
članku 8. ove Odluke. Uz Odluku, sukladno
članku 79. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji, uputit će se i poziv za dostavu zahtjeva
(podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana.
Jedan primjerak ove Odluke dostavit će se
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj
inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Na temelju članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13 )
općinsko Vijeće općine Gradina na 04. sjednici
održanoj 28. studeni 2013. godine donosi
O D LU K U
O davanju suglasnosti za zaduživanje općine
Gradina za kratkoročni kredit za reprogram
dospjelih obveza
I.
Ovom odlukom daje se suglasnost za
zaduživanje općine Gradina za kratkoročni
kredit za reprogram dospjelih obveza za izdane
mjenice, indosirane Slatinskoj banci d.d. u
ukupnom iznosu od 450.000,00 kn uvećano za
sve pripadajuće kamate koje su obračunate od
dana dospijeća mjenica kojima je općina
Trasant.
II.
Kredit će se ugovoriti na rok od 12. mjeseci
uz mjesečne povrate sukladno uvjetima Banke.
III.
Za osiguranje povrata kredita Banci će se
dostaviti mjenice i zadužnice općine Gradina te
ostali instrumenti po uvjetima Banke
VI.
Ova odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku“ općine Gradina

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Gradina,
Klasa: 350-01/08-01/06, Ur. broj: 2189/03-0408-01 od dana 22. prosinca 2008.

Klasa: 400-01/13-01/30
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studeni 2013.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Općine Gradina.
KLASA:350-01/13-01/08
URBROJ:2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 6/09 )
općinsko Vijeće općine Gradina na svojoj 04.
sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanje nerazvrstanih cesta
u općini Gradina
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I.

Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u
općini Gradini
II.
Sastavni dio ovog izvješća je izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave virovitičko-podravske županije
izrađeno od strane Državnog ureda za reviziju,
područnog ureda Sisak, Klasa: 041-01/13-15/6
od dana 18. studenog 2013. godine.
III
Ova zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Službenom vjesniku“ općine Gradina
Klasa: 041-01/13-01/03
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studenog 2013. godine
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lokalne samouprave Virovitičko-podravske
županije.
Revizija je obavljena na način i prema
postupcima utvrđenim okvirom revizijskih
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom
profesionalne etike državnih revizora.
Postupci revizije su provedeni u razdoblju od
8. travnja do 18. studenoga 2013.
Revizijom su obuhvaćene jedinice lokalne
samouprave Virovitičko-podravske županije (tri
grada i 13 općina), koje su utvrđene odredbama
Zakona o područjima županija, gradova i općina
u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06,
125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13,
44/13 i 45/13).
PREDMET I CILJEVI REVIZIJE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Sisak
KLASA: 041-01/13-15/6
URBROJ: 613-05-13-75
Sisak, 18. studenoga 2013.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI
UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA U
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona
o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine
80/11), obavljena je revizija učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama

Nerazvrstane ceste su, prema odredbama
članaka 2. i 98. Zakona o cestama (Narodne
novine 84/11, 22/13 i 54/13), ceste koje se
koriste za promet vozilima i koje svatko može
slobodno koristiti na način i pod uvjetima
određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a
koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu
ovoga Zakona, i to posebice: ceste koje su na
području gradova s više od 35 tisuća stanovnika
te gradova koji su sjedišta županija, a koje su
posebnom odlukom bile razvrstane u javne
ceste, ceste koje povezuju naselja, ceste koje
povezuju područja unutar gradova i naselja,
terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih,
gospodarskih i drugih građevina i druge ceste na
područjima naselja i gradova.
Odredbama Odluke o cestama na području
velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u
javne ceste (Narodne novine 44/12), koja je
donesena na temelju članka 98. Zakona o
cestama, određene su razvrstane ceste u 25
gradova koje postaju nerazvrstane ceste u
ukupnoj duljini 2 801,1 km. Spomenutom
Odlukom, na području Virovitičko-podravske
županije su određene ceste na području grada
Virovitice duljine 44,21 km koje prestaju biti
razvrstane u javne ceste, te postaju nerazvrstane
ceste.
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Pravni status nerazvrstanih cesta je uređen
odredbom članka 101. Zakona o cestama, prema
kojoj je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj
uporabi u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nalazi i ne
može se otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne
samouprave, niti se na njoj mogu stjecati stvarna
prava, osim prava služnosti i prava građenja
građevina u skladu s odlukom predstavničkog
tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom
da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje
nerazvrstane ceste. Odredbom članka 102.
spomenutog Zakona, uređeno je pitanje pravnog
statusa i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne
knjige za ceste koje se grade od stupanja na
snagu ovog Zakona, te je utvrđeno da
nerazvrstana cesta postaje javno dobro u općoj
uporabi pravomoćnošću uporabne dozvole,
odnosno izdavanjem drugog akta na temelju
kojeg je dopuštena uporaba građevine u skladu s
posebnim propisom i upisuje se u zemljišne
knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao
neotuđivo
vlasništvo
jedinice
lokalne
samouprave. Odredbama članaka 131., 132. i
133. Zakona o cestama, uređeno je pitanje
reguliranja pravnog statusa i upisa nerazvrstanih
cesta u zemljišne knjige i za nerazvrstane ceste
koje su izgrađene do stupanja na snagu ovog
Zakona. Navedenim odredbama utvrđene su i
obveze jedinica lokalne samouprave u vezi
nerazvrstanih cesta koje nisu evidentirane u
katastru ili u katastru nije evidentirano stvarno
stanje, da pribave i dostave nadle.nom tijelu za
katastar odgovarajuće geodetske elaborate
kojima je snimljeno izvedeno stanje, kako bi
tijelo nadležno za katastar po službenoj dužnosti
podnijelo prijavu za upis nerazvrstane ceste u
zemljišne knjige nadležnom zemljišnoknjižnom
sudu.
Upravljanje nerazvrstanim cestama je
uređeno odredbom članka 107. Zakona o
cestama, prema kojoj se upravljanje, građenje i
održavanje nerazvrstanih cesta obavlja na na.in
propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti u
skladu s propisima kojima se uređuje
komunalno
gospodarstvo.
Spomenutom
odredbom je utvrđena i mogućnost da jedinica
lokalne samouprave osnuje trgovačko društvo u
svom vlasništvu radi obavljanja navedenih
poslova, a utvrđena je i obveza jedinica lokalne
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samouprave u vezi vođenja jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama na svom
području. Prema odredbi stavka 4. navedenog
članka, sadržaj i način vođenja jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama propisuje
ministar uz suglasnost ministra nadležnog za
poslove komunalnog gospodarstva.
Do vremena obavljanja revizije (studeni
2013.) nadležni ministar nije propisao sadržaj i
način vođenja jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama. Prema odredbama
članaka 101. i 107. Zakona o cestama,
nerazvrstane ceste su imovina jedinica lokalne
samouprave, te su ih jedinice lokalne
samouprave obvezne evidentirati u poslovnim
knjigama u skladu s odredbama članaka 5., 7.,
8., 18. i 19. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i Računskom planu (Narodne
novine 114/10 i 31/11), kojima je propisano
iskazivanje imovine u knjigovodstvu proračuna,
poslovne knjige proračuna, te načela iskazivanja
i vrednovanja imovine u poslovnim knjigama.
Financiranje nerazvrstanih cesta je ure.eno
odredbom članka 108. Zakona o cestama, prema
kojoj se građenje, rekonstrukcija i održavanje
nerazvrstanih cesta financira iz proračuna
lokalne jedinice, komunalne naknade i
komunalnog doprinosa te naknada za osnivanje
prava služnosti, prava građenja i prava zakupa
na nerazvrstanoj cesti kao i iz drugih izvora. Za
jedinice lokalne samouprave u kojima su prema
odredbama Odluke o cestama na podru.ju
velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u
javne ceste, određene javne ceste postale
nerazvrstane ceste, utvrđeni su i dodatni izvori
financiranja, odnosno iz dijela godišnje naknade
za uporabu javnih cesta koja se plaća pri
registraciji motornih i cestovnih vozila te iz
dijela naknade za financiranje građenja i
održavanja javnih cesta sadržanoj u trošarini na
motorne benzine.
Prema odredbi članka 109. Zakona o
cestama, jedinica lokalne samouprave uređuje
vrste, opseg i rokove izvođenja radova redovitog
i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, te
nadzor nad izvođenjem tih radova. Redovito
održavanje cesta, prema odredbi članka 2.
Zakona o cestama, čini skup mjera i radnji koje
se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili
cijele godine na cestama uključujući i sve
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objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i
sigurnosti prometa na njima, a izvanredno
održavanje su povremeni radovi koji se
obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja
pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih
elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanja
sigurnosti prometa.
Održavanje nerazvrstanih cesta se prema
odredbi članka 107. Zakona o cestama obavlja
na način propisan za obavljanje komunalnih
djelatnosti u skladu s propisima kojima se
uređuje komunalno gospodarstvo.
Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz
proračuna jedinica lokalne samouprave, između
ostalih i održavanje nerazvrstanih cesta, prema
odredbama članaka 4. i 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i
144/12), mogu obavljati trgovačka društva koja
osniva jedinica lokalne samouprave, služba –
vlastiti pogon, koji osniva jedinica lokalne
samouprave, te pravne i fizičke osobe na temelju
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, pri
čemu predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave
određuje
koje
komunalne
djelatnosti se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje određenih komunalnih poslova na
temelju ugovora, te nakon provedenog
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi
odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora. Prema odredbi članka 15. točke 5.
navedenog Zakona, ugovor o povjeravanju
određenih komunalnih poslova obavezno sadrži
djelatnosti i vrijeme za koje se zaključuje
ugovor, vrstu i opseg poslova, način određivanja
cijene za obavljanje poslova, način i rok
plaćanja, te jamstvo izvršitelja o ispunjenju
ugovora, a ugovor se može zaključiti najdulje na
četiri godine.
Prema odredbama članaka 22. i 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, održavanje nerazvrstanih cesta se, uz druge komunalne
djelatnosti (odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na

Broj 7

čišćenje javnih površina, održavanje javnih
površina, održavanje groblja i krematorija, te
javnu rasvjetu), financira iz komunalne
naknade, u skladu s Programom održavanja
komunalne
infrastrukture,
koji
donosi
predstavničko
tijelo
jedinica
lokalne
samouprave za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja. Programom se obvezno utvrđuje
opis i opseg poslova s procjenom pojedinih
troškova za pojedine komunalne djelatnosti i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja. Izvješće o izvršenju navedenog
programa se podnosi predstavničkom tijelu
jedinice lokalne samouprave do konca ožujka
svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Financijskom revizijom jedinica lokalne
samouprave Virovitičko-podravske županije,
koju je Državni ured za reviziju obavio za 2011.
i ranije godine, utvrđeno je da:
- pojedine jedinice lokalne samouprave nisu
donijele program održavanja nerazvrstanih
cesta, odnosno programi ne sadrže propisane
elemente,
- pisani ugovori, u slučaju kada poslove
obavlja vlastito trgovačko društvo se ne
zaključuju,
- poslovi održavanja se ugovaraju putem
narudžbenica, izravnim ugovaranjem, bez
provođenja propisanih postupaka odabira
izvoditelja,
- odluke o odabiru izvoditelja ne donosi
predstavničko tijelo,
- nisu ustrojene odgovarajuće evidencije
nerazvrstanih cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta se evidentira
u okviru rashoda za tekuće i investicijsko
održavanje, a nije sadržano u programu
održavanja komunalne infrastrukture.
Predmet revizije su aktivnosti lokalnih
jedinica vezane uz održavanje nerazvrstanih
cesta i izvori iz kojih se financira održavanje
nerazvrstanih cesta.
U svrhu ocjene učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave utvrđeni su sljedeći ciljevi:
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• ocijeniti organizaciju i kontrolu održavanja
nerazvrstanih cesta,
• ocijeniti cjelovitost programa održavanja
nerazvrstanih cesta,
• ocijeniti jesu li poslovi održavanja
nerazvrstanih cesta povjereni u skladu s
propisima,
• ocijeniti provedbu programa održavanja
nerazvrstanih cesta, te
• ocijeniti primjerenost zakonodavnog okvira u
dijelu koji se odnosi na održavanje
nerazvrstanih cesta jedinica lokalne
samouprave.
METODE I KRITERIJI REVIZIJE
U postupku revizije su korištene sljedeće
metode prikupljanja i analize dokaza:
• analizirana su izvješća o obavljenim financijskim revizijama jedinica lokalne
samouprave,
• proučeni su i analizirani zakoni i drugi
propisi,
koji
reguliraju
održavanje
nerazvrstanih cesta, interni akti, te stručni
članci,
• ispitana je dosljednost primjene zakona i
drugih propisa, te pravila, procedura i drugih
internih akata,
• analizirani su upitnici i provjerene su
poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
(odluke, planovi, ugovori, računi i drugo)
koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim
događajima,
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• obavljeni su razgovori s odgovornim
osobama, te su pribavljena obrazloženja o
pojedinim poslovnim događajima.
Za ocjenu učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta, utvrđeni su kriteriji koji
proizlaze iz zakona i drugih propisa, a tijekom
revizije su prikupljeni dokazi kako bi se
odgovorilo na sljedeća pitanja:
• Je li jedinica lokalne samouprave donijela akt
kojim je uredila održavanje nerazvrstanih
cesta?
• Je li ustrojena baza podataka o nerazvrstanim
cestama i vode li se odgovarajuće evidencije?
• Je li donesen program održavanja komunalne
infrastrukture (nerazvrstanih cesta)?
• Jesu li poslovi održavanja nerazvrstanih cesta
povjereni izvoditelju u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu?
• Je li ustrojen sustav kontrola održavanja
nerazvrstanih cesta?
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Na području jedinica lokalne samouprave
Virovitičko-podravske županije ima ukupno
821,099 km nerazvrstanih cesta.
U tablici u nastavku se daju podaci o
površini, broju stanovnika, duljini nerazvrstanih
cesta na području jedinica lokalne samouprave,
te prosječnoj gustoći mreže nerazvrstanih cesta
u odnosu na površinu jedinica lokalne
samouprave i u odnosu na broj stanovnika na
području Virovitičko-podravske županije.

Tablica broj 1
Površina, broj stanovnika, duljina nerazvrstanih cesta te prosječna gustoća mreže nerazvrstanih
cesta u odnosu na površinu jedinice lokalne samouprave i u odnosu na broj stanovnika na području
Virovitičko-podravske županije
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Podaci o ukupnoj duljini nerazvrstanih cesta
na području jedinica lokalne samouprave
Virovitičko-podravske županije ne odražavaju
stvarnu duljinu nerazvrstanih cesta na području
pojedine jedinice lokalne samouprave (općine
Gradina, Lukač, Nova Bukovica, Suhopolje i
Zdenci ne raspolažu s podacima o duljini
poljskih putova na svom području, a općine
Crnac i Čađavica ne raspolažu s podacima o
duljini makadamskih cesta i poljskih putova na
svom području). Jedna jedinica lokalne
samouprave (općina Sopje) nije dostavila
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podatke o nerazvrstanim cestama na svom
području.
Prosječna gustoća mreže nerazvrstanih cesta
na području Virovitičko-podravske županije je
404 m/km2. Prosječna duljina nerazvrstanih
cesta je 10 m/stanovniku.
U tablici u nastavku se daju rashodi za
održavanje nerazvrstanih cesta i njihov udjel u
ukupno ostvarenim rashodima i izdacima, te
prosječno ostvareni rashodi po km ceste u
jedinicama lokalne samouprave Virovitičkopodravske županije.

Tablica broj 2
Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta i njihov udjel u ukupno ostvarenim rashodima i
izdacima, te prosječno ostvareni rashodi po km ceste u jedinicama lokalne samouprave
Virovitičko-podravske županije

Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u
2012. su ostvareni u iznosu 7.341.893,00 kn i
čine 3,7% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka.

Prosječno ostvareni rashodi za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Virovitičkopodravske županije iznose 8.942,00 kn/km
nerazvrstane ceste.
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Općina Gradina
Odredbama Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđena
je općina Gradina kao jedinica lokalne
samouprave u sastavu Virovitičko-podravske
županije. Površina općine je 120,90 km2, a
obuhvaća jedanaest naselja s 3 850 stanovnika.
Općina u cijelosti pripada trećoj skupni područja
posebne državne skrbi. Koncem 2012. općina
Gradina je imala sedam zaposlenika, od čega
dvoje na određeno vrijeme.
Prema podacima općine Gradina, duljina
nerazvrstanih cesta na području općine iznosi
24,580 km (bez poljskih putova), što čini 203
m/km2. Nerazvrstane ceste nisu upisane u
zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj
uporabi i kao neotuđivo vlasništvo općine
Gradina.
Prema podacima iz financijskih izvještaja za
2012., ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u
iznosu 5.705.632,00 kn, od čega se na rashode
za održavanje nerazvrstanih cesta odnosi
1.220.121,00 kn ili 21,4% ukupnih rashoda i
izdataka. Ostvareni rashodi za održavanje
nerazvrstanih cesta u 2012. iznose 49.639,00
kn/km nerazvrstane ceste. Rashodi za
održavanje nerazvrstanih cesta u 2012. su
financirani iz prihoda od zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalne
naknade, tekućih pomoći državnog proračuna i
prihoda od poreza na dohodak.
Poslove tekućeg održavanja nerazvrstanih
cesta obavljala je pravna osoba na temelju
ugovora o povjeravanju poslova održavanja
nerazvrstanih cesta. Organizaciju održavanja i
upravljanja nerazvrstanim cestama obavlja
jedinstveni upravni odjel.
Nalaz i preporuke
Općina Gradina je Odlukom o komunalnom
redu i Odlukom o komunalnim djelatnostima
djelomično uredila način upravljanja i
održavanja nerazvrstanih cesta. Skreće se
pozornost, da je u srpnju 2011. stupio na snagu
Zakon o cestama, kojim je uređen pravni status
nerazvrstanih
cesta,
način
korištenja
nerazvrstanih cesta, građenje, odžavanje i
upravljanje nerazvrstanim cestama, mjere za
zaštitu nerazvrstanih cesta, financiranje i
nadzor, a čije odredbe na odgovarajući način
trebaju primijeniti jedinice lokalne samouprave.
Državni ured za reviziju predlaže donijeti akt o
nerazvrstanim cestama kojim će se urediti
upravljanje,
održavanje
i
izgradnja
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nerazvrstanih cesta, odnosno urediti što se
podrazumijeva pod nerazvrstanim cestama, što
čini nerazvrstanu cestu, tko upravlja i tko vodi
jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim
cestama, koji su poslovi upravljanja i održavanja
nerazvrstanih cesta (redovno i izvanredno
održavanje, zimska služba) te tko ih obavlja.
Urediti koji su poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta i tko ih obavlja, propisati
mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i utvrditi tko
obavlja kontrolu i nadzor nerazvrstanih cesta.
Urediti financiranje nerazvrstanih cesta, te
regulirati upis nerazvrstanih cesta u zemljišne
knjige u skladu s odredbama Zakona o cestama.
Općina Gradina je početkom 2013. ustrojila
bazu podataka za nerazvrstane ceste koje se
održavaju u zimskim uvjetima, a prema kojoj na
području općine ima 24,580 km nerazvrstanih
cesta. Odnose se na asfaltirane i makadamske
ceste te ceste održavane frezanim asfaltom.
Baza sadrži naziv nerazvrstane ceste, duljinu
i kategoriju ceste (asfalt, makadam). Baza ne
sadrži podatke o poljskim putovima te podatke o
broju katastarske čestice i nazivu katastarske
općine na kojoj se pojedina cesta nalazi. U
poslovnim knjigama je koncem 2012.
evidentiran dio nerazvrstanih cesta, te drugi
prometni objekti u iznosu 4.785.023,00 kn.
Analitička evidencija nerazvrstanih cesta je
ustrojena djelomično. Navedeno nije u skladu s
odredbama članaka 5., 8., 18. i 19. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i Računskom
planu, kojima je propisan način vođenja
evidencija i iskazivanja imovine, te prema
kojima su proračun i proračunski korisnici
obvezni u svom knjigovodstvu osigurati podatke
pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka kao i o stanju imovine,
obveza i vlastitih izvora. U zemljišnim knjigama
su ceste upisane kao putovi i nije upisano
vlasništvo općine Gradina. Općina Gradina je u
ožujku 2013. podnijela prijedlog za uknjižbu
prava vlasništva na nerazvrstanim cestama.
Međutim, uknjižba o vlasništvu je odbijena
pozivajući se na Odluku o nedavanju
vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1.
točke 6. Zakona o cestama (NN 84/11 i 18/13), u
kojoj je navedeno da je zakonskom odredbom
nedvojbeno utvrđeno da je svaka cesta pa tako i
nerazvrstana cesta izgrađeni objekt, te nema
osnove za bilo kakvo tumačenje da li se putovi
(koji nisu izgrađeni objekti) trebaju smatrati ili
ne nerazvrstanom cestom.
Do donošenja propisa o sadržaju i načinu
vođenja jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama, Državni ured za reviziju
predlaže poduzeti aktivnosti radi vođenja
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jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama koja će, između ostalog, sadržavati i
podatke o broju katastarske čestice i nazivu
katastarske općine na kojoj je izgrađena cesta.
Nadalje predlaže, u skladu s utvrđenom
jedinstvenom bazom (popisom) podataka o
nerazvrstanim cestama, ustrojiti i analitičku
knjigovodstvenu evidenciju nerazvrstanih cesta
koja će sadržavati podatke o vrijednosti
pojedinih cesta, te u poslovnim knjigama
evidentirati ukupnu vrijednost nerazvrstanih
cesta, u skladu s odredbama Pravilnika o
prora.unskom računovodstvu i Računskom
planu. Također predlaže nastaviti aktivnosti koje
će omogučiti upis nerazvrstanih cesta u
zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj
uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice
lokalne samouprave.
Općina Gradina je donijela program
održavanja komunalne infrastrukture i tri
izmjene programa za 2012., kojima su planirani
rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta u
iznosu 1.260.000,00 kn (ljetno održavanje
1.060.000,00 kn i zimsko održavanje
200.000,00 kn). Plan zimske službe sadrži popis
cesta s duljinama cesta za održavanje. Program
sadrži izvore financiranja, a ne sadrži opis
(vrstu) i opseg (količinu) poslova održavanja, te
procjenu troškova održavanja prema pojedinim
nerazvrstanim cestama, zbog čega je
onemogućena kontrola izvršenja programa.
Prema odredbi članka 28. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu,
programom
održavanja komunalne infrastrukture obvezno
se utvrđuje, između ostalog, opis i opseg
poslova održavanja s procjenom pojedinih
troškova, po djelatnostima.
Državni ured za reviziju predlaže godišnjim
programom održavanja komunalne infrastrukture utvrditi opis (vrstu) i opseg (količinu)
poslova održavanja, te procjenu troškova
održavanja po pojedinim nerazvrstanim cestama
na kojima se planiraju obavljati poslovi
održavanja.
Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture je podneseno
općinskom vijeću u lipnju 2013. Odredbom
članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave dužno do konca ožujka svake
godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne
samouprave podnijeti izvješće o izvršenju
programa za prethodnu kalendarsku godinu.
Državni ured za reviziju predlaže u
propisanom roku (do konca ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu) podnositi
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predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju
programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine, prema svim elementima
godišnjeg programa i u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta
ostvareni su u 2012. u iznosu 1.220.121,00 kn.
Odnose se na zimsko i ljetno održavanje.
Poslove tekućeg održavanja je obavljala pravna
osoba na temelju ugovora o povjeravanju
poslova održavanja nerazvrstanih cesta. Ugovor
je zaključen nakon provedenog postupka
odabira i odluke općinskog vijeća, u skladu s
odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području općine iz prosinca 2010. i
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Organizaciju održavanja i upravljanja
nerazvrstanim cestama obavlja jedinstveni
upravni odjel. Kontrolu (formalnu i kontrolu
radova na terenu) obavljaju na.elnik i
predsjednici mjesnih odbora.
Općina Gradina u očitovanju navodi da će
Odluku o komunalnom redu i Odluku o
komunalnim
djelatnostima
uskladiti
s
odredbama Zakona o cestama, te da će ustrojiti
potpunu analitičku evidenciju nerazvrstanih
cesta i u poslovnim knjigama evidentirati
ukupnu vrijednost nerazvrstanih cesta. Nadalje
navodi da će poduzimati aktivnosti radi vođenja
jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama i radi upisa nerazvrstanih cesta u
zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj
uporabi i neotuđivo vlasništvo općine Gradina.
Također navodi će programom održavanja
komunalne infrastrukture utvrditi opis (vrstu) i
opseg (količinu) poslova održavanja po
pojedinim nerazvrstanim cestama, te najkasnije
do konca ožujka podnositi općinskom tijelu
izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.
Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o
državnoj reviziji, na ovo Izvješće zakonski
predstavnik može staviti prigovor u roku osam
dana od dana njegova primitka.
O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.
Prigovor se dostavlja Državnom uredu za
reviziju, Područni ured Bjelovar, I. Gundulića 1,
Bjelovar.
Ovlaštene državne revizorice:
Silvija Mičević, dipl. oec., v. r.
Anita Čiž Petravić, dipl. oec., v. r.
Željka Juratovac, dipl. oec., v. r.
Nevenka Ivanda, dipl. oec., v. r.
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Temeljem članka 52. stavak 1. i članka 56.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(NN RH 153/09., 63/11. i 130/11. i 56/13.) i
članka 31. Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik općine Gradina br. 3/13.), općinsko
vijeće općine Gradina je na svojoj
04.
sjednici, održanoj 28. studeni 2013. g., donijelo
sljedeću

Odluku o imenovanju člana
Povjerenstva koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i
vrijednost drvne mase koje se nalazi na
području općine Gradina

O D LU K U
o izmjeni Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj

Donosi se odluka Odluku o imenovanju člana
povjerenstva koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne
mase koje se nalazi na području općine Gradina
koje se osniva pri Agenciji za poljoprivredno
zemljište i sastoji se od pet predstavnika od
kojih je jedan predstavnik općine Gradina.

Članak 1.
U Odluci o obračunu i naplati naknade za
razvoj („Službeni vjesnik općine Gradina“
br.11/10.), članak 7. mijenja se i glasi:
„Članak 7.
Virkom d.o.o. dužan je prikupljenu naknadu
za razvoj evidentirati u svojim poslovnim
knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način
utroška prikupljenih sredstava za financiranje
izgradnje objekata iz točke 4. ove Odluke vršit
će se sukladno Planu gradnje komunalnih
vodnih građevina koji donosi Skupština
Virkoma d.o.o. uz prethodno mišljenje
načelnika općine Gradina
Izvješće o prikupljenim i utrošenim
sredstvima Virkom d.o.o. dostavljati će općini
Gradina kvartalno.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku općine
Gradina “.

Članak 1.

Članak 2.
U povjerenstvo koje procjenjuje troškove
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvne
mase koje se nalazi na području općine Gradina
imenuje se;
MARIJAN KLJAK, za člana
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 320-01/13-01/73
Ur. broj: 2189/03-01-13-02
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

KLASA:325-01/13-01/49
URBROJ:2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studeni 2013. godine

PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Temeljem
članka
43.
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
br. 39/13) i članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 04.
sjednici održanoj 28. studeni 2013. godine
donosi

Temeljem
članka
27.
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
br. 39/13) i članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 04.
sjednici održanoj 28. studeni 2013. godine
donosi
Odluku o imenovanju člana
Povjerenstva za dodjelu zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a
koje se nalazi na području općine Gradina
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Članak 1.

III.

Donosi se odluka o imenovanju člana
Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH, a koje se nalazi na
području općine Gradina koje se osniva pri
Agenciji za poljoprivredno zemljište i sastoji se
od tri predstavnika Agencije i dva predstavnika
općine Gradina.

Povjerenstvo za prodaju nekretnina u
vlasništvu općine Gradina provodi postupak
otvaranja ponuda, utvrđuje dali je javni natječaj
propisno objavljen, koliko je ponuda zaprimljeno i dali su ponude predane u zakonsko
roku odnosno dali su pravovaljane.
Povjerenstvo za prodaju nekretnina općine
Gradina utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača za
svaku pojedinu nekretninu, te predlaže
načelniku općine Gradina sklapanje ugovora sa
najpovoljnijim ponuditeljem.

Članak 2.
U povjerenstva za dodjelu zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a
koje se nalazi na području općine Gradina
imenuje se;
DAMIR BRDARIĆ, za člana

IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradine
Klasa: 320-01/13-01/78
Ur.Broj: 2189/03-02-13-01
Gradina, 28. studenog 2013. godine

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

Klasa: 320-01/13-01/73
Ur. broj: 2189/03-01-13-01
Gradina,28. studeni 2013.

PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 6. Odluke o raspolaganju
nekretninama na području općine Gradine
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 1/10) i
na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine
Gradina («Službeni vjesnik br. 3/13), Općinsko
vijeće općine Gradina na 04. sjednici održanoj
28. studenog 2013. godine donosi
ODLUKU
O imenovanju povjerenstva za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Gradina
I.
Donosi se odluka o imenovanju povjerenstva
za prodaju nekretnina koje su u vlasništvu
općine Gradina, a nalaze se na području općine
Gradina
II.
U povjerenstvo za prodaju nekretnina iz
točke I ove odluke imenuju su:
1. TOMISLAV BOBAN, za predsjednika
2. MARKO AJČEK , za člana
3. OKLOPČIĆ IVAN, za člana

Temeljem članka 286. Zakona o vlasništvu i
drugom stvarnim pravima („Narodne novine“
br. 91/96,68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12) i temeljem čl. 31. Statuta općine
Gradina („Službeni vjesnik“ općine Gradina
br.3/13) općinsko vijeće općine Gradina na
svojoj 04. sjednici održanoj 28. studeni 2013.
godine donosi
Odluku
O raspisivanju javnog natječaja
za osnivanje prava građenja na
određeno vrijeme
I.
Donosi se odluka o raspisivanju javnog
natječaja za osnivanje prava građenja na
određeno vrijeme
II.
Rok trajanja građenja određuje se na
vremenski period od 30 godina na k.č.br. 2036/5
k.o. Gradina koja se nalazi u poduzetničkoj zoni
„Gušta“ Gradina, a PPUO-om općine Gradina
namijenjena je u gospodarske namijene,
računajući od dana sklapanja Ugovora o
osnivanju prava građenja.
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III.

III.

Naknada za osnivanje prava građenja iznosi
15.000,00 kn godišnje

Ova odluka stupa na snagu danom objave, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.

IV.
Natječaj o osnivanju prava građenja objaviti
će se u „Podravskom listu“ i na oglasnoj ploči
općine Gradina.

Klasa: 021-01/13-01/
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA

V.
PREDSJEDNIK
Marijan Kljak v.r.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku općine Gradina“
Klasa:021-01/13-01/23
Ur. Broj: 2189/03-01-13-01
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Temeljem članka 31. Statuta općine Gradina
(„Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13)
općinsko vijeće općine Gradina na svojoj 04.
sjednici održanoj dana 28. studeni 2013. godine
donosi
ODLUKU O IMENOVANJU
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
za osnivanje prava građenja

Na temelju članka 4. st. 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 64/11) i
članka 31. Statuta općine Gradina („Službeni
vjesnik“ općine Gradina br. 3/13) općinsko
Vijeće općine Gradina na 04. sjednici održanoj
28. studeni 2013. godine donosi
Odluku
O raspodjeli sredstava za rad
političkih stranaka
Za razdoblje lipanj-prosinac 2013.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva
općine Gradina koja su proračunom općine
Gradina za 2013. godinu predviđena za rad
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe
birača čiji su predstavnici članovi općinskog
vijeća općine Gradina od dana konstituiranja
predstavničkog tijela općine Gradina.

I.
Članak 2.
U povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za osnivanje prava građenja imenuju se
1. TOMISLAV BOBAN - za predsjednika
2. MARKO AJČEK - za člana
3. IVAN OKLOPČIĆ- za člana
II.
Zadaća povjerenstva za provedbu javnog
natječaja za osnivanje prava građenja je
obavljanje stručnih poslova vezanih za
provedbu javnog natječaja za osnivanje prava
građenja i drugi poslovi koji su u skladu sa
Zakonom i Statutom općine Gradina.

Za svakog vijećnika općinskog
vijeća
utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
svakoj političkoj stranci, odnosno članu
predstavničkog tijela pripadaju sredstva
razmjerno broju njenih vijećnika u trenutku
konstituiranja općinskog vijeća.
Iznos sredstava iznosi 1.000,00 kn po
vijećniku općinskog vijeća općine Gradina za
2013. godinu, odnosno 500,00 kn za razdoblje
od lipnja do prosinca 2013. godine
Za svakog izabranog vijećnika općinskog
vijeća podzastupljenog spola političkim
strankama i nezavisnim kandidatima pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
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predviđenog po svakom vijećniku općinskog
vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 3.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti
vijećnika općinskog vijeća uzimaju se podaci o
stranačkoj pripadnosti vijećnika općinskog
vijeća na dan konstituiranja općinskog vijeća.
Ukoliko pojedinom vijećniku općinskog
vijeća nakon konstituiranja općinskog vijeća
prestane
članstvo u političkoj stranci
financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 2. ove Odluke ostaju političkoj
stranci kojoj je vijećnik pripadao u času
konstituiranja općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih

Članak 5.
Raspoređena sredstva doznačuju se na
žiroračun političke stranke, odnosno na poseban
račun člana liste grupe birača tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.
Klasa: 022-01/13-01/
Ur. broj: 2189/03-04-13-01
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.
stavka 2. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne
novine br. 24/11, 61/11 i 27/13 ) i članka 31.

stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka
pripadaju političkoj stanci koja je pravni
slijednikpolitičkih
stranaka
koje
su
udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član općinskog vijeća
izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja
općinskog vijeća postane član političke stranke
koja participira u općinskom vijeću sredstva za
redovito godišnje financiranje iz proračuna
ostaju tom članu izabranom s nezavisne liste.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u
općinskom vijeću općine Gradina financijska
sredstva raspoređuju se kako slijedi

Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik“
općine Gradina br. 3/13) općinsko Vijeće općine
Gradina na 04. sjednici održanoj 28. studeni
2013. godine donosi
Odluku
O raspodjeli sredstava za rad
političkih stranaka
općinskog vijeća općine Gradina
u 2014. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva
općine Gradina koja su proračunom općine
Gradina za 2014. godinu predviđena za rad
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe
birača čiji su predstavnici članovi općinskog
vijeća općine Gradina od dana konstituiranja
predstavničkog tijela općine Gradina.
Članak 2.
Za svakog vijećnika općinskog
vijeća
utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
svakoj političkoj stranci, odnosno članu
predstavničkog tijela pripadaju sredstva
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razmjerno broju njenih vijećnika u trenutku
konstituiranja općinskog vijeća.
Iznos sredstava iznosi 1.000,00 kn po
vijećniku općinskog vijeća općine Gradina za
2014. godinu.
Za svakog izabranog vijećnika općinskog
vijeća podzastupljenog spola političkim
strankama i nezavisnim kandidatima pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku općinskog
vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 3.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti
vijećnika općinskog vijeća uzimaju se podaci o
stranačkoj pripadnosti vijećnika općinskog
vijeća na dan konstituiranja općinskog vijeća.
Ukoliko pojedinom vijećniku općinskog
vijeća nakon konstituiranja općinskog vijeća
prestane članstvo u političkoj stranci financijska

Članak 5.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban
račun člana liste grupe birača tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ općine
Gradina.

sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2.
ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je
vijećnik pripadao u času konstituiranja
općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka,
financijska
sredstva
koja
seraspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka
pripadaju političkoj stanci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član općinskog vijeća
izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja
općinskog vijeća postane član političke stranke
koja participira u općinskom vijeću sredstva za
redovito godišnje financiranje iz proračuna
ostaju tom članu izabranom s nezavisne liste.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u
općinskom vijeću općine Gradina financijska
sredstva raspoređuju se kako slijedi

Klasa: 022-01/14-01/
Ur. broj: 2189/03-04-14-01
Gradina, 28. studeni 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRADINA
Predsjednik
Marijan Kljak v.r.
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