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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC
Klasa: 400-08/13-01/06
Urbroj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 05. 12. 2013.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08.) i članka 27. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave (NN RH 33/01, 60/01 i 129/05.) i
članka 32. Statuta općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 05. 12. 2013.
godine donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2014. godinu

Članak1.
Proračun Općine Hercegovac za 2014. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.
Proračun Općine Hercegovac za 2014. godinu čine:
A) Račun prihoda i rashoda
B) Račun zaduživanja
C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
i to kako slijedi:
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OPĆINA HERCEGOVAC
BILJEŠKE UZ PORORAČUN OPĆINE HERCEGOVAC
ZA 2014. GODINU
Proračun Općine Hercegovac donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i uputa
Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje od 2014. do 2016. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na
izvršenju proračuna Općine u 2013. godini. Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o
izvršenju proračuna za 2014. godinu. Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i
programa općinskih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih
zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine. Pri sastavljanju
prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj
proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji
proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Proračun se također po zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni
podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske
klasifikacije. Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje je racionalna
potrošnja i štednja, osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije i
usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima. Prioriteti financiranja
javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Hercegovac su da se i u vrijeme
otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te
kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna, a uz proračun se donose planovi
razvojnih programa te odluka o izvršenju proračuna. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i
račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po
vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi su iskazani prema
ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Proračun mora biti uravnotežen što znači
da ukupni prihodi i primici moraju pokrivati ukupne rashode i izdatke. Proračun za 2014. godinu
planiran je u iznosu 4.880.000,00 kuna.
PRIHODI
Prihodi proračuna prikazani su u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja,
prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.
Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.
Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi našeg proračuna. Tu spadaju porezi na dohodak koji
su planirani u iznosu 1.400.000,00 kn. Porezi na imovinu ( porez korištenje javnih površina i porez na
promet nekretnina) planirani su u iznosu 152.000,00 kn. U ovu skupinu spadaju i porezi na robu i usluge
(porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) , a isti su planirani u iznosu
90.000,00 kuna.
Pomoći čine pomoći iz proračuna (konto 633) i to tekuće u iznosu 5.000,00 kn iz državnog
proračuna (Min. poljoprivrede) i 35.000,00 kn za isplatu pomoći za drva, te kapitalne pomoći iz
županijskog proračuna (plan 200.000,00 kn), Ministarstva regionalnog razvoja (plan 280.000,00 kn),
Ministarstva turizma (plan 50.000,00 kn) i Ministarstva kulture (plan 20.000,00 kn). Ovdje su još
planirane pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (konto 634) kn), i to refundacija sredstava za
plaće od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (200.000,00 kn), pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost (685.000,00 kn) i Hrvatskih voda (100.000,00 kn). Ova su sredstva strogo
namjenska i trošit će se prema potpisanim ugovorima u kojima se navodi namjena sredstava. U pomoći
još spadaju Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (konto 635), a sredstva se odnose na
ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe (plan 20.000,00 kn).
Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine (kamate 3.200,00 kn) i prihode
od nefinancijske imovine. U prihode od nefinancijske imovine spadaju zakup poljoprivrednog zemljišta
(plan 600.000,00 kn), prihodi od iznajmljivanja (50.000,00 kn), spomeničke rente (1.000,00 kn)
korištenje mrtvačnice (4.000,00 kn), drugih javnih površina (10.000,00 kn), naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada (70.000,00 kn) i naknada za koncesije (6.800,00 kn).
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Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine naknade
utvrđene općinskom odlukom i to: grobna naknada 70.000,00 kn, ostale nespomenute pristojbe 1.000,00
kn, prihodi od prodaje državnih biljega 1.000,00 kn, vodni doprinos 2.000,00 kn, doprinos za šume
2.000,00 kn, komunalni doprinosi 26.000,00 kn i komunalna naknada 335.000,00 kn, te ostali
nespomenuti prihodi 5.000,00 kn.
Ostali prihodi (konto 683) planirani su u iznosu 5.500,00 kuna. Ovdje se knjiže ostali prihodi koji
nisu razvrstani u gore navedene prihode, a pojave se tokom godine.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 440.000,00 kuna, čine ih
prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko
pravo. 55% sredstava od prodaje stanova dužni smo uplatiti u državni proračun što redovito i činimo.
Po projekciji za 2014. godinu plan proračuna je bio ukupno 4.852.000,00 kuna. Plan za 2014.
godinu iznosi 4.880.000,00 kn. Proračun je planiran prema pokazateljima ostvarenja za 2012. i 2013.
godinu, neke stavke su po tome korigirane te je došlo do promjene plana za 2014. godinu u odnosu na
projekciju.
RASHODI
Rashodi proračuna u ukupnom iznosu prikazani su također u općem dijelu proračuna. Rashodi se
dijele na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashode poslovanja čine
rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi, a u
rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne imovine i rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po aktivnostima i projektima. Proračun je
podijeljen u dva razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće i razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel.
Razdjeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima glavu 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela, a
razdjel Jedinstveni upravni odjel ima osam glava i to: Jedinstveni upravni odjel, Vatrogastvo i civilna
zaštita, Gospodarstvo, Komunalna infrastruktura, Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja ,
Programska djelatnost kulture, Programska djelatnost športa i Programska djelatnost socijalne skrbi.
Glava 001 Općinsko vijeće i izvršna tijela odnose se na troškove Općinskog vijeća i ureda
načelnika.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u
okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko
vijeće donosi između ostalog Statut Općine Hercegovac, odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga grada, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i
nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim
zakonima i Statutom Općine.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane
Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Hercegovac.
U razdjel Općinsko vijeće i izvršna tijela spadaju rashodi za nabavu božićnih poklona za
članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi reprezentacije za Dan općine i božićni domjenak te
naknada za rad predsjedniku vijeća, zamjeniku načelnika i članovima vijeća. U ovaj razdjel spada
aktivnost Izvršna tijela - općinski načelnik gdje su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za
zaposlenog i materijalni rashodi).
Program političkih stranaka također spada u ovaj razdjel, a sredstva se dotiraju strankama
prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe.
Glava 002 01 Jedinstveni upravni odjel
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje odnosi se na troškove rada u Općini.
U Jedinstvenom upravnom odjelu ima 6 zaposlenih, od čega su referent za komunalne poslove i
čistačica zaposleni na pola radnog vremena, a pročelnica na 1 sat. Tu spadaju poslovi proračuna
(planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju
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proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna,
vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja
u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima), financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje,
poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i
izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka,
zaključaka, zapisnika, priprema akata za objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim
poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade,
naplata grobne naknade i ostali poslovi. U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknade
troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali
rashodi. Planirana sredstva za 2013. godinu su 600.950,00,00 kn.
Aktivnost: Troškovi izbora planirani su u iznosu 61.000,00 kuna, a isti su namijenjeni za
provedbu izbora za mjesne odbore i europski parlament.
Aktivnost: održavanje domova odnosi se na troškove energije, materijal i usluge za
održavanje i komunalne usluge za domove koji su u vlasništvu Općine, a to su domovi u Palešniku,
Ilovskom Klokočevcu, Velikoj Trnavi i Ladislavu. Osim redovitih troškova koje imamo za domove
planira se kupiti nešto namještaja za domove (stolice), te se planira legalizirati domove. Sredstva za
2014. godinu su planirana u iznosu 110.000,00 kn.
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od 10.000,00 kn, a sredstva su
namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se pojave tokom godine.
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 8.000,00 kn, a ista su
namijenjena za nabavu informatičke opreme.
Aktivnost: Prostorno planiranje planirano je u iznosu 15.000,00 kn, a isto se odnosi na
financiranje izmjena i dopuna prostornog plana.
Glava 002 02 Vatrogastvo i civilna zaštita
U proračunu Općine Hercegovac za Vatrogasnu zajednicu planiraju se sredstva za
provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja
požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda.
Sredstva se planiraju za Vatrogasnu zajednicu koja dalje vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim
vatrogasnim društvima. Tu se planiraju i sredstva za troškove civilne zaštite. Ukupno je planirano
103.000,00 kuna.
Glava 002 03 Gospodarstvo
Sredstva se planiraju za izradu raznih programa i kupnju zemljišta za pročistač. Cilj je
Općine Hercegovac izgraditi pročistač otpadnih voda kako bi stanovništvo živjelo u što čišćem
okruženju i zaštićeno od zagađivanja prirode otpadnim vodama.
Tekući projekt – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje umjetne oplodnje
krava i za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva. Sredstva su namijenjena poljoprivrednim
gospodarstvima, a cilj je razvoj poljoprivrede na našem području. Za 2014. godinu planirano je za ovu
namjenu 150.000,00 kn.
Aktivnost Manifestacije – Dani krumpira je aktivnost u kojoj su planirana sredstva za
organiziranje manifestacije Dani krumpira na našem području. Planirano je ukupno za 2014. godinu
78.000,00 kn.
Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja
radi za potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za 2014.
godinu su 8.000,00 kn.
Glava 002 04: Komunalna infrastruktura
Glava komunalna infrastruktura podijeljena je na tri programa koji su dalje podijeljeni na
aktivnosti i kapitalne projekte.
-

Program 01 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podijeljen je na slijedeće
aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina odnosi se na
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za čišćenje
kanala, čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega, održavanje mostova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na
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području Općine. Cilj je Općine što više i bolje uređenje naših sela kako bi se ista mogla razvijati i kako
bi mladi ljudi imali što bolje uvjete za život da ne moraju napuštati sela i odlaziti u gradove. Za ovu
namjenu za 2014. godinu planirano je ukupno 217.800,00 kn.
Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih
površina u vlasništvu Općine (trg, park, dječja igrališta, prostori oko domova). U ovoj aktivnosti
planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima. Ovdje se iskazuju i rashodi za benzin za kosilice,
održavanje istih te nabava opreme za dječja igrališta. Planirana sredstva za ovu namjenu su 390.550,00
kn.
Aktivnost: Rashodi za uređaje za javnu rasvjetu odnose se na struju za javnu rasvjetu,
održavanje iste i nabava i postavljanje božićne dekoracije. U ovoj aktivnosti na kontu 3232 planirana su
sredstva za rekonstrukciju javne rasvjete. Ista bi se financirala iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša,
Ministarstva regionalnog razvoja, Županijskog i našeg proračuna. Ukupna sredstva planirana za 2014.
godinu su 1.310.500,00 kuna.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica – sredstva su planirana u ukupnom iznosu
164.200,00 kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, urediti će se staze na grobljima
gdje nisu uređene (rubnjaci, kamen), uređenje drvoreda na grobljima, uređenje i postavljanje ograde na
grobljima.
Aktivnost: Održavanje biciklističkih staza - planira se daljnje uređenje biciklističkih staza, a
sredstva za tu namjenu osiguravamo iz proračuna i od Ministarstva turizma. Plan je za 2014. godinu
15.000,00 kn.
-

Program 02 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je planiran kapitalni projekt i
to:

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – planirana sredstva odnose se
na sufinanciranje vodovodne mreže u odvojku Ladislav.
Kapitalni projekt: Izgradnja objekata odvodnje – planira se ući u radove na kolektorskoj
mreži (prioritetni zahvati na kanalizaciji u Hercegovcu). Problem naše Općine je pročistač te pod hitno
se mora objediniti kolektorska mreža i prići izgradnji pročistača jer je to glavni uvjet za zaštitu okoliša i
sprečavanje zagađivanja kanala i okolnih polja kod ispusta otpadnih voda. Sredstva su planirana u
iznosu 200.000,00 kn.
-

Program 03 – Zaštita okoliša

Program zaštite okoliša odnosi se na plaćanje eko rente za odlaganje smeća na deponiju u
Vel. Mlinskoj i za sanaciju divljih odlagališta ako se negdje pojave. Planirano je 30.000,00 kn.
Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
-

Program 01 – Program predškolskog odgoja

Aktivnost : Odgojno i administrativno tehničko osoblje odnosi se na financiranje rada našeg
vrtića. Za potrebe vrtića planirano je za 2014. godinu 497.800,00 kn.
-

Program 02 - javne potrebe u školstvu

Aktivnost: Javne potrebe u školstvu su sredstva iz kojih na zamolbe naše škole pomažemo
neke aktivnosti (put u Martince, Lidrano, organiziranje priredbi i sl.). Ovdje su planirana i sredstva za
sufinanciranje školske kuhinje djeci slabijeg imovnog stanja. Sredstva se planiraju u iznosu 22.500,00
kn.
Glava 002 06 Programska djelatnost kulture
Aktivnost: Manifestacije u kulturi odnosi se na dotacije za redovnu djelatnost KUD-ova,
dotacija za Pučki teatar i pomoći pri uređenju domova koji nisu u vlasništvu Općine (Hrvatski seljački
dom i Masarykov dom u Hercegovcu). Za 2014. godinu sredstva se planiraju u iznosu 58.000,00 kn.
Aktivnost: Djelatnost knjižnice – sredstva se odnose na poslovanje naše knjižnice, a
planira se za 2014. godinu ukupno 91.500,00 kn. U knjižnici su zaposleni knjižničar i čistačica na pola
radnog vremena.
Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama odnosi se na pomoći kod radova na crkvama na
našem području, a sredstva se planiraju u iznosu 5.000,00 kn.
Glava 002 07 Programska djelatnost športa
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Aktivnost: Osnovna djelatnost športskog saveza planirana je u ukupnom iznosu
173.000,00 kuna, a raspored sredstava se nalazi u Programu javnih potreba u športu. Sredstva su
namijenjena za rekreaciju i takmičenja. Cilj je okupljati mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i kako bi
ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika.
Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi
-

Program 01 – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima odnosi se na isplate jednokratne
pomoći, pomoći za novorođenčad, humanitarne akcije i pomoći za ogrjev, a detaljna razrada sredstava je
u Programu socijalnih potreba za 2014. godinu. Sredstva su planirana u iznosu 93.400,00 kn.
-

Program 02 - Humanitarna skrb kroz udruge građana

Aktivnost: HVIDRA, dragovoljci i invalidi domovinskog rata i ostale udruge invalida
odnosi se na dotacije po zamolbama udrugama invalida, branitelja, dragovoljaca i ostalim udrugama
koje spadaju u kategoriju invalidnosti i humanosti. Planirana sredstva za 2014. godinu su 5.000,00 kn.
Aktivnost : Humanitarna djelatnost Crvenog križa su sredstva namijenjena za Crveni križ
Garešnica jer isti djeluje i na našem području. Visinu sredstava koje Općina mora izdvojiti propisana su
Zakonom o Hrvatskom crvenom križu i planirana su u iznosu 11.000,00 kn.
Aktivnost: Poticaj djelovanju ostalih udruga su sredstva namijenjena za udruge koje nisu
svrstane u gore navedene aktivnosti, a tokom godine podnesu zamolbu za pomoć. Planirana sredstva su
7.000,00 kn.
U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2012. godinu, plan za 2013. godinu,
procjena i plan za 2014. godinu, te procjena za 2015. i 2016. godinu.
Najznačajniji prihodi našeg proračuna su prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno
gospodarstvo suočeno s nizom problema teško je predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako
i teško planirati proračun. Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze te
sve ostalo što je od značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda
dana je detaljna razrada troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom djelu proračuna.
Proračun je uravnotežen, plaćat će se svi materijalni rashodi, plaće, planirane su investicije pa možemo
reći da je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Moramo se voditi
načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2014. godine iskoriste
sve mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima te tada možemo reći da je ovaj
proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/13-01/06
Urbroj: 2123/03-01-13-2
Hercegovac, 05. 12. 2013.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 32. Statuta Općine
Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 05. 12. 2013. g. donosi
ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE HERCEGOVAC
Z A 2 0 1 4 . GOD.
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i
njegovo izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti načelnika te druga
pitanja u izvršenju proračuna.
Članak 2.
Prihodi i primici Proračuna raspoređeni su u Proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih
potječu. Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim
klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio
Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te računa financiranja, a posebni dio sadrži raspored
rashoda po osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti, uz oznaku izvora financiranja. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza,
pomoći unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po
posebnim propisima, ostali prihodi, kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prihodi prodaje neproizvodne
imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,
financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine od otplate
kredita.
Članak 4.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladno Zakonu ili drugim propisima,
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim
korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelja sredstva na pojedinim stavkama.
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Svi rashodi i izdaci iz Proračuna temelje se na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje obveza plaćanja. Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su
određene Proračunom, i to do visini utvrđene u Posebnom djelu. Korisnici smiju preuzeti obveze najviše
do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna. Korisnici proračuna mogu imati samo
jedan žiro-račun. Sredstva raspoređena na korisnike prenosit će se na žiro-račun korisnika srazmjerno
ostvarenim sredstvima i u skladu s bilančnim mogućnostima. Proračunski korisnici su obvezni dostaviti
sve potrebne podatke i izvješća na zahtjev Općine Hercegovac. Izmjenama i dopunama Proračuna za
tekuću godinu korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda.
Članak 5.
U Proračunu se utvrđuju sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 38 –
Proračunska pričuva. Sredstva Proračunske pričuve koriste se za podmirenje nedovoljno planiranih ili
neplaniranih nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. U 2014. godini
planiraju se sredstva proračunske pričuve u visini 10.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava
odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna.
Članak 6.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim po uvjetima i na način kako je
utvrđenom Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5%
rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Odluku o tome donosi načelnik, a o izvršenim
preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.
Članak 7.
U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Načelnik raspolaže
raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu Općine te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u
vlasništvu Općine, sukladno odredbama Statuta Općine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Hercegovac, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. Odluka se objavljuje i na internet stranicama
Općine Hercegovac.
Predsjednik:
Dragutin Kučera, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/13-01/16
Ur.broj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. , 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.). te
članka 31. Statuta Općine Hercegovac, (Službeni glasnik Općine Hercegovac br. 1/13) Općinsko vijeće
Općine Hercegovac na sjednici održanoj 5.12.2013. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. god.
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture i gradnje objekata
komunalne infrastrukture na području Općine Hercegovac za komunalne djelatnosti:
-

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje istih
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
održavanje javne rasvjete
održavanje groblja i mrtvačnica
održavanje objekata odvodnje i
održavanje biciklističke staze.
Članak 2.

U 2014. godini održavanje i opseg radova održavanja zgrada, građevinskih objekata i
komunalne infrastrukture na području Općine Hercegovac obuhvaća:

Red.br. VRSTA RADOVA
1.
Održavanje javnih zelenih površina
2.
Održavanje cesta, mostova, poljskih
putova, kanala i sl.
3.
Usluge čišćenja snijega
4.
Javna
rasvjeta i održavanje javne
rasvjete
5.
Održavanje groblja i mrtvačnica
6.
Održavanje objekata odvodnje
7.
Održavanje drugih javnih površina –
biciklistička staza
U K U P N O:

PLAN
168.400,00
200.800,00
17.000,00
1.310.500,00
163.200,00
5.000,00
15.000,00
1.879.900,00
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Članak 3.
Ukupna sredstva po ovom Programu u iznosu 1.879.900,00 kuna bit će raspoređena kako slijedi:
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (parkovi, trg i dječja igrališta)
Planirana sredstva za održavanje park, trga i dječjih igrališta iznose 168.400,00 kuna, a ista se
raspoređuju kako slijedi:

OPIS
a) materijal za popravak opreme u parku i na trgu
- mater.za pop. klupa, ljuljački i dr. opreme

PLAN
1.800,00
1.800,00

b) uređenje trga i parka
- boje, razređivač
- cvijeće
- sredstva za prskanje staza
- uređenje drvoreda
- materijal za čišćenje javnih zel. površina
- koševi za smeće
- projekti za uređenje trga
-uređenje trga

103.600,00
400,00
2.000,00
200,00
40.000,00
1.000,00
5.000,00
15.000,00
40.000,00

c) održ. strojeva za održavanje parka i trga
- popravci kosilica
- flax, ulja, razni dijelovi
- benzin za kosilice

23.000,00
7.000,00
4.000,00
12.000,00

d) oprema za održavanje parka i trga
- kupnja kosilica

20.000,00
20.000,00

f) uređenje dječjeg igrališta
- kupnja opreme ( ljuljačke, tobogan, klackalice i dr.)
U K U P N O (a+b+c+d+e):
Izvori financiranja:
- komunalna naknada 168.400,00 kn

20.000,00
20.000,00
168.400,00
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ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA, POLJSKIH PUTOVA, KANALA I SL.
Planirana sredstva za održavanje cesta, mostova, poljskih putova i kanala planirana su u iznosu
200.800,00 kuna, a sredstva se raspoređuju kako slijedi:
OPIS
a) asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta
b) kamen
cca 152 m3 x 102,75 kn =
prijevoz 224 m3 x 62,50 kn =
rad stroja 16 h x 312,50=
c) cijevi za mostove
10 kom. x 120,00 kn =
d) kanali
usluge rada stroja 16 sati x 312,50,00 kn =
e) projekti
projekti za uređenje cesta na području Općine
U K U P N O (a+b+c+d+e)

PLAN
100.000,00
100.000,00
34.600,00
15.600,00
14.000,00
5.000,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
200.800,00

Izvori financiranja:
- šumski doprinos 2.000,00
- prihod od zakupa poljop. zem. 110.000,00
-dotacija BBŽ 50.000,00
- komunalna naknada 38.800,00

ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva za troškove čišćenja snijega i posipavanje leda planirana su u ukupnom iznosu 17.000,00
kn, a ista će se rasporediti kako slijedi:
OPIS
- čišćenje snijega u: odvojak Palešnik 1500 m
odvojak Ladislav 500 m
- ulice i trg u Hercegovcu (osim Moslavačke)
- nabava soli za posipanje trga i nogostupa
UKUPNO:
Izvori financiranja:
- sredstva komunalne naknade 17.000,00.

PLAN
4.500,00
3.500,00
8.400,00
600,00
17.000,00
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ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u ukupnom iznosu 1.310.500,00 kuna, a
raspoređuju se kako slijedi:

OPIS
- električna energija
- nabava žarulja i prigušnica
- izmjena žarulja i prigušnica
- reguliranje paljenja jav. rasvjete
- uređenje božićne rasvjete
- nabava rezervnih žarulja
- rekonstrukcija javne rasvjete Hercegovac
- rekonstrukcija javne rasvjete – ostala sela Općine
UKUPNO:

PLAN
115.000,00
20.000,00
9.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
1.140.000,00
15.000,00
1.310.500,00

Izvori financiranja
-

sredstva komunalne naknade 32.600,00
sredstva Fonda za zašt. okoliša 670.000,00
sredstva iz županijskog proračuna 150.000,00
sredstva Ministar. regionalnog razvoja 180.000,00
sredstva općinskog proračuna 147.900,00
prihodi od nefinancijske imovine 130.000,00

ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA
Sredstva za održavanje groblja i mrtvačnica planirana su u ukupnom iznosu 163.200,00 kuna, a
raspoređuju se kako slijedi:
OPIS
a) odvoz smeća sa groblja 4 groblja
b) uređenje staza na grobljima
c) košnja groblja Palešnik
d) materijal za popravke u mrtvačnicama i na grobljima

e) uređenje drvoreda na grobljima
f) ograda na grobljima
g) legalizacija mrtvačnica
UKUPNO:

Izvori financiranja:
-

sredstva komunalne naknade 93.200,00
sredstva od grobne naknade 70.000,00

PLAN
12.200,00
82.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
12.000,00
163.200,00
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ODRŽAVANJE OBJEKATA ODVODNJE
Sredstva za održavanje objekata odvodnje planirana su u ukupnom iznosu 5.000,00 kn, a bit će
raspoređena kako slijedi:
PLAN
- popravci na kanalizaciji
5.000,00
Izvori financiranja:
-

sredstva proračuna 5.000,00.

UREĐENJE BICIKLISTIČKIH STAZA
Sredstva za održavanje biciklističkih staza planirana su u ukupnom iznosu 15.000,00 kn, a bit
će raspoređena kako slijedi:
OPIS
a) navoženje kamena
kamen 60 m3 x 102,75 kn
prijevoz 60 m2 x 62,50 kn

PLAN
10.000,00
6.200,00
3.800,00

-b) uređenje terena
rad stroja na ravnanju 16 h x 312,50 kn
U K U P N O (a+b) :

5.000,00
5.000,00
15.000,00

Izvori financiranja:
-

Ministarstvo turizma 15.000,00
Članak 4.

Ovaj Program izvršavat će se ovisno o prilivu sredstva u Proračun Općine Hercegovac, te se
tijekom godine može mijenjati izmjenama i dopunama Proračuna ovisno o raspoloživim sredstvima. Za
izvršenje ovog Programa nadležan je načelnik Općine Hercegovac.
Članak 5.
Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Službenom glasniku Općine Hercegovac, a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/13-01/17
Urbroj: 2123/03-01-13-01
Hercegovac, 5.12.2013.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''
br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. , 49/11., 84/11., 90/11.,
144/12. i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine
Hercegovac na sjednici održanoj 5.12.2013. godine donosi:

PROGRAM
gradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih
ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2014. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja građevinskih objekata i kapitalnih
ulaganja na području Općine Hercegovac prema prioritetima i to za:
-

izgradnja objekata i uređaja odvodnje
izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe
Članak 2.

U 2014. godini Program kapitalnih ulaganja i izgradnje na području Općine
Hercegovac obuhvaća:

1. Izgradnja objekata vodoopskrbe
ukupno: 50.000,00 kn
Izvori financiranja:
- Pomoći (Min. regionalnog razvoja)
2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
Ukupno: 200.000,00 kn
Izvori financiranja:
- Pomoći (Hrvatske vode i Min. Regionalnog razvoja) 150.000,00
- Prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00
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Sredstva u iznosu 150.000,00 kn će se prenositi po sporazumu Trgovačkom društvu
Komunalac Garešnica jer će Komunalac voditi investiciju, a preostala sredstva od 50.000,00 kn
namijenjena su za izradu projekata za kanalizacijsku mrežu.
Članak 3.
Program će se izvršavati prema priljevu sredstava u Proračun Općine Hercegovac. Tijekom
godine može se mijenjati i dopunjavati Izmjenama i dopunama proračuna ovisno o raspoloživim
sredstvima.
Članak 4.
Prilog ovom Programu je tabela sa planom za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, a
primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/13-01/03
Urbroj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013
Temeljem članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93.) i
članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj sjednici održanoj dana
5.12.2013. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2014.G.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture i kulturnih
djelatnosti, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Općinu Hercegovac, te obim i
dinamika sufinanciranja tih potreba u 2014.g.
Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticat će se, promicati i zadovoljavati
podržavanjem pojedinačnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i
promicanju kulturnog života.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu općine Hercegovac za 2014.g. osigurava se
dio sredstava za ostvarenje djelatnosti i programa pojedinih udruga, te za pojedine akcije i manifestacije u
kulturi pojedinih udruga i to u ukupnom iznosu od 58.000,00 kuna.
Vrijedan dio kulture
Općine Hercegovac je djelovanje udruga na različitim
područjima kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a to su:
-

KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac
KUD «Češka beseda» Hercegovac
KUD «Slavko Kolar» Palešnik
Udruga Danjgube Ladislav
Članak 3.

Ukupna sredstva navedena u čl. 2. ovog Programa planirana u Proračunu općine Hercegovac
za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi raspoređuju se:
Djelatnost udruga kulture
28.000,00
Kulturna manifestacija (Dani pučkog teatra)
20.000,00
Uređenje domova
10.000,00
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Sredstva za djelatnost udruga u iznosu 28.000,00 kuna raspoređuju se na udruge kako slijedi:
KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac
KUD «Češka beseda» Hercegovac
KUD «Slavko Kolar» Palešnik
Udruga Danjgube Ladislav

10.000,00 kn
7.000,00 kn
7.000,00 kn
4.000,00 kn.

Sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za uređenje domova odnosi se na dotaciju pomoći pri
uređenju Hrvatskog i Češkog doma u Hercegovcu, a ista će biti dotirana prema zahtjevima sa definiranim i
specificiranim troškovima i prema prilivu sredstava u Proračun.
Članak 4.
Sredstva namijenjena udrugama kulture te za organizaciju kulturnih manifestacija, dostavljat će se prema
zahtjevima sa definiranim i specificiranim troškovima i prema prilivu sredstava u Proračun.
Članak 5.
Udruge su obavezne dostaviti godišnje izvješće o utrošenim sredstvima dotiranih iz Proračuna općine
Hercegovac do 15. 03. za prethodnu godinu.
Članak 6.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine Hercegovac objavit će se u Službenom glasniku Općine
Hercegovac, a primjenjuje se od 01.01.2014.godine.

.
PREDSJEDNIK:
.

Dragutin Kučera,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 620-01/13-01/02
Ur.broj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac,
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 5.12.2013. godine donijelo je
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ŠPORTU OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2014. g.
I
Svrha Programa javnih potreba u športu je omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg
broja djece, mladeži i odraslog stanovništva, koja se organizirano izvodi radi postizanja športskih
postignuća te radi unapređenja zdravlja ili radi rekreacije. Cilj je programa osigurati i poboljšati razinu
kvalitete športa u Općini, posebice onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Hercegovac te
uključivanje što većeg broja djece i mladeži u šport.
II
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za 2014. g.
osiguravaju se u Proračunu Općine Hercegovac za 2014.g.u ukupnom iznosu od 173.000,00 kn, a
raspoređuju se za:
PLAN
1. Športska udruga općine Hercegovac
75.000,00
2. Turnir «Hercegovčanska mladost 2014.»

5.000,00

3. Sponzorstvo

10.000,00

4. Ostale dotacije športskim klubovima

40.000,00

5. Sufinanciranje rada s mladima
6. Održavanje objekata školskog sadržaja
7. Memorijalni turniri

5.000,00
30.000,00
8.000,00.
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III
Sredstva iz točke II Programa dotirati će se Športskoj udruzi Općine Hercegovac na žiro račun
broj HR9524020061100020610. Sredstva u iznosu 75.000,00 kuna Športska udruga će dotirati
klubovima po ključu i to:
-

NK Hajduk Hercegovac
NK Lasta Palešnik
ŠŠK Dinamo
SD Hercegovac
ŠD Braslav Rabar
ŠRD Šaran
Zajednica Športskih udruga

34%
16%
12%
12%
10%
6%
10%.

Ostala sredstva iz točke II Programa dotirat će se klubovima temeljem zaključka Općinskog vijeća
Općine Hercegovac, a preko žiro računa Športske udruge Općine Hercegovac.
IV
Za provođenje Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac.

V
Ovaj Programa stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 550-01/13-01/04
Urbroj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013.
Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01,
60/01., 129/05. i 125/08), te članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj
sjednici održanoj 5.12.2013. godine donijelo je

PROGRAM
SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE HERCEGOVAC
ZA 2014.G.

I UVODNE ODREDBE
Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je
dužan uzdržavati.
Općina Hercegovac u okviru svog samoupravnog djelokruga i u okviru svojih mogućnosti
među ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi. Sredstva za obavljanje
djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osigurava i Republika Hrvatska koja svoju djelatnost u toj
oblasti obavlja putem Centra za socijalnu skrb i drugih ustanova.
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u svom
proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva u visini najmanje 5% svojih prihoda. Cilj Programa
socijalnih potreba je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na
području Općine Hercegovac, kako bi se kroz Proračun osigurala potrebita sredstva.
II KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
1. Temeljem odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđene socijalnim programom:
- državljanstvo RH sa stalnim prebivalištem na području Općine Hercegovac
2. Socijalni kriterij:
- korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći.

III KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM PROGRAMOM
1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koje privremeno borave na području
Općine Hercegovac i nisu državljani RH i pravo na određene oblike socijalne skrbi ostvaruju
temeljem posebnih Zakona i propisa i na teret Proračuna RH.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
(NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i drugih Zakona, propisa ili programa.
3. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu kuću ili stan, dvije kuće, dva stana ili kuću
za odmor bez obzira na lokaciju.
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IV OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Po Programu socijalnih potreba za 2014. g, čija se vrijednost procjenjuje na 112.900,00 kuna,
utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi:
1. Podmirenje troškova toplog obroka učenika osnovnih škola
Podmirit će se troškovi prehrane učenika Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac. Radi se o učenicima sa
prebivalištem na području Općine, a dolaze iz socijalno ugroženih obitelji. Isplata će se vršiti u skladu s
mogućnostima proračuna, a prema Odluci Općinskog vijeća:
PLAN
Predviđena sredstva:
20.500,00
2.

Podmirivanje pogrebnih troškova

Iz sredstava za pomoć obitelji podmirivat će se u cijelosti pogrebni troškovi za osobe za koje te troškove
nije dužan snositi, prema važećim propisima, nadležni centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti
osigurao sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) a ne postoje osobe koje bi morale
ili mogle snositi te troškove.
Također će se iz tih sredstava podmirivati i pogrebni troškovi za osobe umrle ili poginule na području
Općine a za koje nije poznato mjesto prebivališta ili ostanu neidentificirane.
PLAN
Predviđena sredstva:
3.000,00
3.Pravo na podmirenje troškova stanovanja
Pravo na pomoć za podmirenje troškova najma stana može ostvariti najmoprimac u iznosu od najviše
500,00 kuna mjesečno, pod uvjetom da ispunjava slijedeće uvjete:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
Najmoprimac iz prethodnog stavka ovog članka nema pravo na pomoć za troškove najamnine ako on ili
članovi njegove obitelji:
1. imaju u vlasništvu kuću ili stan,
2. ako ugovorom o najmu stana ne dokažu postojanje najma,
3. ako stan ili dio stana daje u podnajam,
4. ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako stan koristi za druge namjene,
5. ako stanuju u stanu koji ima veće standarde od propisanih ovom odlukom i to:
a) za samca garsonijera ili jednosoban stan površine 25 m2
b) za dvočlanu obitelj jednosoban ili jednoipolsobni stan do površine 35 m2
c) za tročlanu obitelj jednoipolsobni ili dvosobni stan do površine 45 m2
d) za četveročlanu obitelj dvosobni ili trosobni stan do površine 55 m2
e) ako obitelj ima više od četiri člana, za svakog člana dodaje se još 5 m2
U površinu stana uračunava se površina sobe, kuhinje, kupaonice, zahoda , ostave i hodnika.
PLAN
Predviđena sredstva:
3.000,00
4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj koju je zadesila teška nesreća (nevolja ili nepogoda),
a samim svojim djelovanjem dovela je tu obitelj u tešku materijalnu situaciju.
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Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta,
bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih djelovanja) prema ocjeni Vijeća ili komisije
koju je ono u tu namjenu osnovalo, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu ili u naravi i to:
PLAN:
- samac
1.000,00
- obitelj sa dva člana
2.000,00
- višečlana obitelj
2.500,00
- jednokratna novčana pomoć (požar i sl.)
8.000,00
Predviđena sredstva:
13.500,00
5. Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga
Transferima udrugama invalida i humanitarnim udrugama sufinancirat će se njihova aktivnost u
zadovoljavanju specifičnih potreba invalidnih osoba i pomoći osobama ugroženog socijalnog statusa.
Transferi će biti upućeni udrugama i prema Gradskom društvu Crvenog križa Garešnica prema njihovom
traženju i prema mogućnostima proračuna.
PLAN
Predviđena sredstva:
19.000,00
6. Pomoć za kupnju opreme novorođenčadi
Pravo na pomoć za kupnju opreme za bebu imaju roditelji kojima se dijete rodi u 2014.g., a imaju
prijavljeno prebivalište na području Općine Hercegovac. Iznos pomoći po djetetu je 1.000,00 kuna.
PLAN
Predviđena sredstva:
10.000,00
7. Kupnja svjetlećih trokutića ili traka za polaznike prvih razreda
Učenicima koji polaze u prvi razred osnovne škole na području Općine Hercegovac kupit će se svjetleći
trokutići ili trake za sigurnost u prometu.
PLAN
Predviđena sredstva:
700,00
8. Pomoć u kući starijim osobama
Općina Hercegovac je uvela Program međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“
PLAN
Predviđena sredstva:
9.000,00
9. Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Općina Hercegovac isplaćuje pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalne pomoći koju
ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb Garešnica. Pomoć se isplaćuje iz sredstava Bjelovarsko-bilogorske
županije transferiranih iz državnog proračuna.
PLAN
Predviđena sredstva:
34.200,00
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V ZAVRŠNE ODREDBE
Pojedinačna prava iz ovog Programa odobravat će se isključivo osobama koje imaju prebivalište na
području Općine Hercegovac (izuzetak je podmirenje troškova sahrane za osobe iz glave III točka 3. stavak
2.).
Program se provodi putem Proračuna i aktivnosti Vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela na rješavanju
pojedinačnih predmeta i praćenju stanja njihove provedbe. Prava utvrđena na temelju ovo Programa
ostvarivat će se u okviru mogućnosti Proračuna za 2014.g. i njime utvrđenih namjena i veličina.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 214-01/13-01/04
Ur.broj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013.
Na temelju članka 3. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01 i 96/03) i članka 31.
Statuta općine Hercegovac, Općinsko vijeće općine Hercegovac na sjednici održanoj dana
5.12.2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u vatrogastvu za 2014. god.

TEMELJNE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuju se programski zadaci Vatrogasne zajednice Općine
Hercegovac, a odnosi se na:
- plan zaštite od požara
- praćenje i unapređivanje rada Vatrogasne zajednice i DVD-a na području Općine
- organiziranje promicanja i unapređenja stručno tehničkih poslova.
PROGRAMSKI ZADACI

-

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Općine očituje se kroz slijedeće oblike:
izrada i primjena Plana zaštite od požara u ostvarivanje novog ustroja temeljem Zakona o
vatrogastvu
unapređenje preventivne i operativne djelatnosti DVD-a u zaštiti od požara
upravljanje u pripremama i provođenju zaštite od požara i spašavanju u većim akcijama
pripreme i provođenje vatrogasnih natjecanja na nivou Županije
praćenje i unapređivanje rada u području vatrogastva
financiranje dobrovoljnog učešća u vatrogastvu
sufinanciranje značajnih obljetnica
organiziranje i provođenje aktivnosti u sklopu akcije "Mjesec zaštite od požara".

Vatrogasna oprema
U cilju unapređenja, preventive i operativne djelatnosti VZO, opremanje DVD-a i
obnavljanje uređajima i vatrogasnom opremom.
Redovna djelatnost Vatrogasne zajednica
-

Broj 5/2013.
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Ukupna sredstva planirana u proračunu općine Hercegovac za ostvarivanje
Programa javnih potreba u vatrogastvu planirana su u iznosu:
1. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
2. Javna vatrogasna postrojba Garešnica
3. Oprema za postrojbu CZ

80.000,00
20.000,00
3.000,00
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 321-01/13-01/02
Ur.broj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 5.12.2013.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (Narodne novine, broj 140/05) i
članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj
dana 5.12.2013. godine donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje
se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne
osobe koje obavljaju prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području
Općine Hercegovac, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun proračuna Općine Hercegovac.
Članak 3.
U Proračunu Općine Hercegovac za 2014. godinu planirani prihod šumskog
doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznosi 2.000,00 kuna.
Sredstva koja pristignu u proračun Općine Hercegovac od šumskog doprinosa u
tijeku 2014. godine koristit će se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture i to za:
- održavanje nerazvrstanih cesta i putova.
Članak 4.
Načelnik Općine Hercegovac obavezan je do kraja ožujka svake godine
podnijeti Općinskom vijeću Općine Hercegovac izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 5.
Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa objavit će se u Službenom
glasniku Općine Hercegovac, a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Broj 5/2013.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 325-01/13-01/07
Ur.br: 2123/03-01-13-1
Datum: 5.12.2013

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE
HERCEGOVAC
Na temelju članaka 67., 68. i 196. stavaka 1, 2 i 3 Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13),
pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) a po prethodno pribavljenom
mišljenju Hrvatskih voda, od 18.11.2013. te članka 31. statuta Općine Hercegovac Općinsko vijeće
Općine Hercegovac sjednici održanoj 5.12.2013. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE HERCEGOVAC
I.) OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Općine Hercegovac (u daljnjem tekstu: Odluka)
propisuje se sadržaj odredbi kojima se, temeljem ovlasti iz Zakona o vodama NN. 153/09. 63/11, 130/11
i 56/13 ( u daljnjem tekstu: Zakon), i drugih važećih propisa iz vodnog gospodarstva određuje osobito:
1. način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
2. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
3. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela
površinskih voda,
4. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima Općine Hercegovac na kojima je i na kojima nije
izgrađen sustav javne odvodnje,
5. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke a koje se ispuštaju u građevine javne
odvodnje , sabirne i septičke jame,
6. podatke o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,
7. uvjeti održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama
8. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na
komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
9. obavijest o tijelima nadzora nad provedbom i izvršenjem Odluke,
10. osnovne odredbe o cijenama usluga javne odvodnje
11. prekršajne odredbe te
12. prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
Djelatnost javne odvodnje na području Općine Hercegovac čine poslovi prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda s područja Općine Hercegovac, njihovo dovođenje do centralnog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda, pročišćavanje i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prijemnik (sabirni
kanal). Isto se obavlja u aglomeracijama unutar granica Općine Hercegovac, a izvršava se putem pravne
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osobe kojoj su ti poslovi povjereni na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom ( u daljnjem tekstu:
Javni isporučitelj).
Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju čine –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.
Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog isporučitelja
vodne usluge.
Pod Javnim isporučiteljem u ovoj Odluci podrazumijeva se u komunalno poduzeće Komunalac d.o.o.
Garešnica
Članak 3.
Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu komunalne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, sanitarne
otpadne vode, onečišćene oborinske vode i rashladne otpadne vode.
Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode,
oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim
vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije
Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz
industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti osim sanitarnih otpadnih voda i
oborinskih onečišćenih voda.
Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata,
ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od
ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava.
Onečišćene oborinske vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborina s površina prometnica,
parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim
površinama, koje otječu u sustave javne odvodnje ili izravno u površinske vode.
Rashladne otpadne vode su otpadne vode koje nastaju u tehnološkom procesu za hlađenje dijela
tehnološkog procesa.
Sustav javne odvodnje označava skup objekata, uređaja i postupaka za obavljanje djelatnosti
skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanja, 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 crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (UPOV) su komunalne vodne građevine s
postrojenjima u kojima se pročišćavaju otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije njihova ispuštanja
u prirodni prijemnik.
Interni sustav odvodnje je skup građevina, uređaja i opreme za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih
voda iz pojedinim građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.
Septička jama-taložnica je vodonepropusna građevina u koju se prikupljaju otpadne vode, s tri komore
i preljevom u otvoreni površinski recipijent.
Sabirna jama je vodonepropusna, jednokomorna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene
zapremnine za prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda nakon prethodnog pročišćavanja, čiji se sadržaj
mora redovito prazniti i odvoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 4.
Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici zemljišta i objekata na području Općine Hercegovac dužni
su odvodnju sa svojih zemljišta i građevina vršiti u skladu sa odredbama Zakona, Odluke o priključenju
na komunalne vodne građevine, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama ove
Odluke i prateće važeće zakonske regulative.
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II.) NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S ODREĐENE AGLOMERACIJE,
UKLJUČIVO IZ NASELJENIH MJESTA I IZVAN NJIH
Članak 5.
Odvodnja otpadnih voda obavlja se na uslužnom području koje se sastoji od aglomeracijskog područja
Općine Hercegovac, a obuhvaća naselja: Hercegovac, Palešnik , Ilovski Klokočevac, Velika Trnava,
Ladislav.
Odvodnja otpadnih voda vrši se putem posebnih sustava, građevina i uređaja na pojedinim česticama
zemljišta, koje se prema namjeni dijele na:
- sustav javne odvodnje
- sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje
- sustav interne odvodnje koji je spojen na sabirnu ili septičku jamu,
- sustav interne odvodnje, spojen preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u
prijemnik,
Odvodne instalacije, građevine i uređaji navedeni u prethodnom stavku moraju biti izvedeni i održavani
tako:
-da osiguravaju valjanu odvodnju potrebnih količina vode;
-da se u uvjetima njihovog normalnog korištenja isključi mogućnost onečišćenja okoliša, zbog njenog
površinskog izlijevanja ili prodiranja onečišćenih voda u podzemne slojeve;
-da se spriječi pojava i prijenos zaraznih bolesti;
-da su vodonepropusni
-da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne
odvodnje
-da su osobe koje ih održavaju maksimalno sigurne tijekom rada.
Zabranjeno je ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u tijela podzemnih voda.
Članak 6.
Na području Općine Hercegovac gdje postoji sustav javne odvodnje otpadne vode odvode se
mješovitim i razdjelnim sustavom javne odvodnje.
Mješovitim sustavom javne odvodnje odvode se zajedno sve otpadne vode putem sustava javne
odvodnje, pročišćavaju na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u prijemnik.
Razdjelnim sustavom javne odvodnje odvode se zasebno sanitarne, tehnološke i rashladne otpadne vode
putem sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda i centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
u prijemnik, a zasebno oborinske vode prema uvjetima propisanim Pravilnikom o graničnim
vrijednostima emisija otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na području Općine Hercegovac razvoj daljnjeg sustava javne odvodnje mora se bazirati na izgradnji
razdjelnog tipa.
Svugdje gdje je tehnički i ekonomski opravdano, potrebno je s postojećeg mješovitog sustava javne
odvodnje prijeći na razdjelni sustav odvodnje.
Članak 7.
Na području gdje ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje otpadne vode odvode se na način propisan u
glavi 7.) ove odluke.
II a.) INTERNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
Članak 8.
Sustav interne odvodnje čine instalacije, građevine i uređaji za sakupljanje, pročišćavanje otpadnih
voda, ako je potrebno i odvođenje otpadnih voda iz građevina i zemljišta do kontrolnog okna ili septičke
ili sabirne jame odnosno do biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda.
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Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine obvezne su odvoditi
otpadne vode sustavom interne odvodnje u sustav javne odvodnje.
Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se
privremeno, dok se ne postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili
iznimno septičku jamu, odnosno putem odgovarajućeg biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih
otpadnih voda ispustiti u prijemnik u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela.
Članak 9.
Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik internog sustava odvodnje mora dozvoliti pregled instalacija i
građevina internog sustava službenim osobama Javnog isporučitelja u cilju provjere provođenja ove
Odluke
Službene osobe Javnog isporučitelja prije pregleda će se predstaviti posebnom iskaznicom.
Članak 10.
Vlasnik, odnosno korisnik internog sustava odvodnje dužan je instalacije, građevine i uređaje internog
sustava odvodnje održavati u ispravnom stanju.
III.) NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U
SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 11.
Odvodnja onečišćenih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno prometnih
površina, površina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se ispuštaju u otvoreni,
prirodni ili regulirani kanal ili potok putem otvorenih ili zatvorenih kanala preko pjeskolova i
separatora.
Članak 12.
Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda, čine građevine, instalacije i uređaji za prikupljanje i
pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda s površina iz članka 11. ove odluke koje se odvode
prirodnim koritima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima.
U sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne
vode.
Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a nisu
vezane na sustav javne odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama Zakona
o cestama.
Članak 13.
Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene kanale
pročistiti do graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za ispuštanje u
površinske vode .
Članak 14.
Čiste oborinske vode s krovova, neizgrađenih građevinskih zemljišta i zelenih površina ispustiti po
okolnom terenu bez prethodnog pročišćavanja preko pjeskolova ili slivnika s taložnicima, odnosno
skupljačima masti ulja.
IV.) ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA
JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA
Članak 15.
Otpadne vode iz javne odvodnje ispuštat će se u vodotok Tomašica.
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IV.) UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE HERCEGOVAC NA
KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 16.
Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na kojem je smješten jedan objekt koji čini
zaokruženu cjelinu, a na korištenju jednog korisnika, može dobiti u pravilu jedan kanalizacijski
priključak.
Iznimka se može dozvoliti jedino u slučaju ako se ustanovi investicijsko-tehničkom dokumentacijom da
bi zbog izvanredno nepovoljnih prilika tehničko rješenje s jednim priključkom bilo osobito nepovoljno i
ekonomski neprihvatljivo.
Članak 17.
Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na koje je smješten objekt koji čini zaokruženu
cjelinu, a koje ne graniči sa javnim površinama opremljenim sustavom javne odvodnje može se
priključiti na sustav javne odvodnje izvedbom kanalizacijskog priključka preko zemljišta koje izravno
graniči sa javnom površinom, uz uvjet da se pribavi suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno da se putem
nadležnog tijela riješe imovinsko pravni odnosi za izvedbu i održavanje priključka.
Članak 18.
Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog, odnosno
kontrolnog mjernog okna pripadajućeg objekta do revizijskog okna priključka. Kod postojećih
kanalizacijskih priključaka, priključak na sustav javne odvodnje smatra se dio od kontrolnog, odnosno
kontrolnog mjernog okna pripadajućeg objekta do spoja na kanalizacijsku cijev.
Izgradnju i rekonstrukciju priključka na sustav javne odvodnje izvodi Javni isporučitelj ili pravna ili
fizička osoba kojoj je Javni isporučitelj povjerio izvođenje radova, na teret korisnika.
Troškove pregleda, održavanja, odštopavanja i čišćenja priključka snose vlasnici odnosno drugi zakoniti
posjednici.
Priključak na sustav javne odvodnje mora se izvesti na način kako je regulirano Zakonom, Odlukom o
priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Članak 19.
Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje vrši se preko kontrolnog okna, a za
industrijske objekte, stambene zgrade i ostale poslovne građevine preko kontrolnog mjernog okna.
U kontrolnom mjernom oknu moguće je mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu
kakvoće otpadnih voda.
Pravne i fizičke osobe koje tijekom jednog dana ili u kraćem vremenu u kojem se odvija tehnološki
postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10l/s dužne su imati, koristiti, održavati u ispravnom
stanju, uređaj za mjerenja protoka vode i za automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka vode.
Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno mora se nalaziti na zemljištu vlasnika ili drugog zakonitog
posjednika, a na granici sa javnom površinom opremljenom sustavom javne odvodnje.
Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno se mora nalaziti na mjestu do kojeg je osiguran nesmetan
pristup.
Korisnik internog sustava odvodnje dužan je u svako vrijeme omogućiti službenim osobama Javnog
isporučitelja nesmetan pristup kontrolnom odnosno kontrolnom mjernom oknu.
Radi sprječavanja iznenadnih onečišćenja vode kada ne radi uređaj za obradu tehnoloških otpadnih
voda, kontrolno mjerno okno mora imati zapornicu kojom se onemogućava ulaz netretiranih voda u
sustav javne odvodnje.
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Članak 20.
U ulicama u kojima su zgrade izvedene u nizu, kontrolno okno internog sustava odvodnje izvodi se
izvan zgrade neposredno uz građevinu.
U ulicama u kojima su zgrade izvedene u nizu, ako građevine nisu izgrađene na regulacijskom pravcu,
kontrolno okno se izvodi na prostoru između regulacijskog i građevinskog pravca.
Članak 21.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u
skladu s Pravilnikom, i ovom odlukom, otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari, tvari koje mogu same
ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda, tvari onečišćene patogenim
bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, nafta i njeni derivati, krute, viskozne i
agresivne tvari odnosno tvari koje mogu izazvati opasnost za zdravlje ili život djelatnika koji rade na
održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Sustav javne odvodnje potrebno je osigurati da ne dođe do oštećenja sustava prikupljanja i odvodnje
otpadnih voda te opreme i rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 22.
Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje obvezna je izgradnja vodonepropusnih
sabirnih jama bez ispusta i preljeva ili biološkog uređaja koji svojim radom osiguravaju kakvoću
pročišćenih otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode sukladno Pravilniku.
Iznimno se za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda može dopustiti izgradnja septičkih jama kada
područje nije osjetljivo i ako se dokaže da se nakon obrade otpadnih voda u septičkoj jami može
osigurati kakvoća otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode propisana Pravilnikom.
Otpadne vode ne smiju se ispuštati u podzemlje bez obzira na stupanj pročišćavanja.
Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje pravne i fizičke osobe dužne su se priključiti na njega u
skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima
isporuke vodnih usluga.
Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik građevine ili
nekretnine, obvezan je postojeću građevinu koja više nije u upotrebi odstraniti ili sanirati na vlastiti
trošak.
Ako uspostava sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije ekonomski opravdana u
odnosu na učinke zaštite vodnog okoliša, koristit će se pojedinačni sustavi ili drugo odgovarajuće
pročišćavanje kojim se postiže ista razina zaštite vodnog okoliša s ispuštanjem u površinske vode.
Članak 23.
U septičke jame - taložnice smiju se ispuštati samo sanitarne otpadne vode uz uvjet iz članka 20. ove
odluke.
U sabirne jame mogu se ispuštati samo:
- sanitarne otpadne vode i
- tehnološke otpadne vode pročišćene sukladno Pravilniku.
Članak 24.
Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne odnosno septičke jame.
Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih odnosno septičkih jama u sustav javne odvodnje bez
suglasnosti javnog isporučitelja.
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V.) SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 25.
U sustav javne odvodnje smiju se iz internog sustava odvodnje ispuštati samo otpadne vode koje po
svom sastavu odgovaraju odredbama važećeg Pravilnika.
Granične vrijednosti tehnoloških otpadnih voda industrija za koje Pravilnikom nisu propisane posebne
vrijednosti prema vrsti djelatnosti, moraju biti u skladu s osnovnom tablicom kojom su propisane
granične vrijednosti emisija otpadnih voda prema mjestu ispuštanja .
Pravne i fizičke osobe koje svoje otpadne vode ispuštaju iz proizvodnih i drugih građevina za čije je
ispuštanje potrebna vodopravna dozvola, obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje
kakvoće otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.
Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom mjernom oknu interne kanalizacije,
Uzimanje uzoraka otpadnih voda za kontrolne analize obavljaju stručne osobe ovlaštenog laboratorija u
prisutnosti odgovorne osobe korisnika internog ili javnog sustava odvodnje.
O rezultatima analiza i količinama otpadnih voda pravne i fizičke osobe iz stavka 3. ovog članka moraju
voditi očevidnik i o rezultatima ispitivanja obavještavati, osim zakonski propisanih nadležnih tijela i
Javnog isporučitelja.
Ako se temeljem rezultata kontrolnih analiza utvrdi da sastav otpadnih voda korisnika internog sustava
ili sustava javne odvodnje ne zadovoljava kvalitetu propisanu važećim zakonskim propisima,
Pravilnikom i vrijednostima uvjetovanim vodopravnim aktima, primjenjuju se mjere u skladu sa
Zakonom o vodama.
Članak 26.
Javni isporučitelj ima pravo vršiti provjeru količine i sastava otpadnih voda putem kontrolnih analiza o
svom trošku, odnosno na trošak vlasnika, odnosno korisnika internog sustava odvodnje ukoliko se utvrdi
da količina i sastav otpadnih voda ne zadovoljavaju kakvoću propisanu važećim Pravilnikom .
Provjeru količina i sastava otpadnih voda može obavljati ovlašteni laboratorij Javnog isporučitelja ili on
može taj posao povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je ovlaštena za tu vrstu poslova.
Članak 27.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu kod
osoblja koje radi na održavanju sustava javne odvodnje izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje i život,
ili spriječiti ulaz u kanale radi održavanja i popravka i to:
- zapaljive ili eksplozivne tekućine,
- štetni plinovi ( zapaljivi i eksplozivni plinovi, sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi,
cijanovodik, klor i sl.)
U atmosferi kanala koncentracija plinovitih ugljikovodika ne smije biti viša od dozvoljene prema
posebnim propisima.
Članak 28.
Uređaji za obradu otpadnih voda u sklopu internog sustava odvodnje otpadnih voda moraju biti izvedeni
tako da je osigurano neprekidno pročišćavanje.
Pročišćavanje treba osigurati i za vrijeme čišćenja i popravka uređaja ili za to vrijeme obustaviti
ispuštanje.
Članak 29.
Iz internih sustava odvodnje u sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode propisanog
sastava.
Granične vrijednosti emisija u otpadnim vodama koje se mogu ispuštati u javni odvodni sustav
definirane su Pravilnikom.
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Va.) ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU BEZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 30.
Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sabirne jame ne smiju
prekoračiti vrijednosti za ispuštanje u sustav javne odvodnje određene Pravilnikom.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda moraju biti projektirani, izgrađeni i
održavani tako da svojim radom osiguravaju kakvoću pročišćenih otpadnih voda sukladno odredbama
ove odluke i Pravilnika.
Članak 31.
Vlasnik odnosno korisnik sabirne jame u koju se ispuštaju tehnološke otpadne vode, obvezan je
ispitivati kakvoću tehnoloških otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija, učestalošću propisanom
Pravilnikom, kao i prije svakog pražnjenja sabirne jame.
Granične vrijednosti tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u sabirne jame moraju biti u skladu s
graničnim vrijednostima za ispuštanje u sustav javne odvodnje prema Pravilniku.
Vlasnik odnosno korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidenciju pražnjenja i čišćenja
sabirnih jama te ispitivanja kakvoće otpadnih voda.
VI.) PODATKE O NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 32.
Sustav javne odvodnje sačinjavaju komunalne vodne građevine i uređaji koji služe za sakupljanje,
pročišćavanje i konačnu dispoziciju otpadnih voda koje dotječu iz sustava interne odvodnje i javnih
površina.
Članak 33.
Otpadne vode iz internog sustava odvodnje ispuštaju se preko kontrolnog ili kontrolno mjernog okna s
priključkom na sustav javne odvodnje.
Javni isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje i priključne cijevi koje se nalaze između
zadnjeg kontrolnog mjernog okna i priključka na sustav javne odvodnje.
Članak 34.
U sustav javne odvodnje mješovitog tipa ne smiju se upuštati vode iz vodotoka, otvorenih oborinskih
kanala i slično.
Članak 35.
Sustav javne odvodnje izgrađuje se u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim planovima na
temelju Zakona.
Ako sustav javne odvodnje prolazi kroz vodozaštitno područje za taj dio sustava mogu se propisati
posebni uvjeti zaštite za to područje sukladno odlukama o zaštiti izvorišta.
Članak 36.
Na trasi javnog kanalizacijskog kolektora ne dozvoljava se gradnja unutar pojasa za njegovo održavanje.
Pojas za održavanje definiran je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Članak 37.
Javni isporučitelj sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja i u svim daljnjim postupcima do
preuzimanja građevine javne odvodnje na održavanje na način predviđen posebnim propisima.
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Članak 38.
Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvođenja bilo kakvih radova na njemu investitor/izvoditelj je
dužan Javnom isporučitelju predati svu dokumentaciju i potrebne dokaze iz kojih je vidljivo da je
građevina izvedena sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i izdanim posebnim uvjetima.
Javni isporučitelj dužan je ispravno izvedene komunalne vodne građevine javne odvodnje, preuzeti,
njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove odluke.
Članak 39.
Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova javne odvodnje te voditi
brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanju pravnih i fizičkih
osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom održavanju, kontroli sastava i kakvoće otpadnih voda,
izgradnji komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te skrbiti da kakvoća otpadne vode iz
sustava javne odvodnje bude u skladu s Pravilnikom i ovom odlukom.
.
Članak 40.
Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u sustav javne odvodnje.
Iznimno, na područjima na kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje, pravne i fizičke osobe dužne su
otpadne vode ispuštati na način propisan ovom odlukom.
Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje pravne i fizičke osobe dužne su se priključiti na njega u
skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima
isporuke vodnih usluga.
VII.) UVJETI ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA I
BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA
Članak 41.
Sabirne odnosno septičke jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim
vozilima za pražnjenje sadržaja jame ili uređaja.
Sabirne jame kao i građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti
izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.
Sabirne jame moraju biti projektirane i izgrađene bez ispusta i preljeva s vodonepropusnim dnom i
stjenkama te zatvorene. Na pokrovnom dijelu sabirne jame mora biti izvedeno kontrolno mjerno okno
koje služi za uzimanje uzoraka, te kontrolu i pražnjenje istih.
Udaljenost sabirne odnosno septičke jame do najbližeg mjesta prilaza specijalnom vozilu za pražnjenje,
ne smije biti veća od 25 metara, a visinska razlika između sabirne odnosno septičke jame i mjesta
prilaza vozila ne smije biti veća od 2 metra.
Sadržaj sabirnih i septičkih jama otpadnih voda treba se odvoziti sa specijalnim vozilom za pražnjenje
na lokaciju najbližeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Članak 42.
Crpljenje, odvoz i izlijevanje sadržaja iz sabirnih i septičkih jama obavlja Javni isporučitelj na teret
vlasnika ili korisnika.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici septičkih/sabirnih jama, dužni su iste podvrći kontroli
ispravnosti, a osobito ispitivanju na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi učestalošću i u
rokovima propisanim podzakonskim propisima, te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima
za građevinu.
Sabirne i septičke jame moraju se redovito prazniti, o čemu je vlasnik dužan voditi posebnu evidenciju.
Javni isporučitelj vodi evidenciju vlasnika i korisnika septičkih i sabirnih jama ako su korisnici usluge
javne vodoopskrbe.
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Članak 43.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda koriste se na područjima gdje nije izgrađen
sustav javne odvodnje, u uvjetima kada je priključak na sustav javne odvodnje tehnički neizvediv ili su
troškovi priključka izuzetno visoki radi neizgrađenog sustava javne odvodnje, odnosno prevelike
udaljenosti od izgrađenog sustava javne odvodnje.
Članak 44.
Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izvedeni na način da pročišćene otpadne
vode zadovolje granične vrijednosti za ispuštanje u površinske vode sukladno odredbama Pravilnika.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik
ili korisnik biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda mora o uređaju brinuti,
kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda
u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom.
Pročišćene otpadne vode odvode se putem izgrađenog internog kanalizacijskog sustava preko izlaznog
kontrolnog mjernog okna u prijemnik, potok ili kanal koji može biti u funkciji prihvata pročišćenih
otpadnih voda.
Članak 45.
Uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda moraju minimalno sadržavati II stupanj pročišćavanja
(mehaničko i biološko pročišćavanje).
VIII.) ODLAGANJE I ODSTRANJIVANJE OPASNIH I DRUGIH TVARI
Članak 46.
Sve fizičke i pravne osobe koje na zemljišnim česticama i u objektima u kojima vlasnici ili korisnici
drže pohranjene opasne i druge tvari koje bi mogle onečistiti površinske ili podzemne vode odnosno
ugroziti sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, dužne su te tvari skladištiti u
odgovarajućoj ambalaži odnosno spremnicima u zatvorenom ili natkrivenom prostoru na nepropusnoj
podlozi s rubnjakom otpornoj na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom
sabirnom oknu bez spoja na sustav interne odvodnje.
Odstranjivanje opasnih i drugih tvari mora se obavljati u skladu sa Zakonom i drugim važećim
propisima o otpadu i zaštiti okoliša.
IX.) UPUĆIVANJE NA OBVEZU PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE
SUKLADNO ODLUCI O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I
OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH USLUGA
Članak 47.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnina obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje na sustav
javne odvodnje u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.
Ukoliko Javni isporučitelj utvrdi postojanje bespravno izvedenog priključka, odnosno priključka
izvedenog bez suglasnosti Javnog isporučitelja, vlasnik internog sustava odvodnje obvezan je podnijeti
zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje, te izvršiti rekonstrukciju priključka, ako je potrebna,
prema uvjetima Javnog isporučitelja
Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnina ne postupi po odredbama stavka 2. ovog članka
smatrat će se da ispušta otpadne vode suprotno ovoj Odluci.
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Članak 48.
Način i postupak priključenja na sustav javne odvodnje definiran je Odlukom o priključenju na
komunalne vodne građevine za Općinu Hercegovac.
X.) NADZOR
Članak 49.
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za
komunalno gospodarstvo i ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.
Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode inspekcijske službe prema ovlastima iz Zakona.
XI.) CIJENE USLUGA
Članak 50.
Svaki vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je platiti cijenu usluge javne odvodnje i
cijenu usluge pročišćavanja Javnom isporučitelju, kao i vodne naknade sukladno Zakonu o vodama,
Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim propisima.
Cijenu usluge javne odvodnje i usluge pročišćavanja plaćaju svi korisnici priključeni na sustav
vodoopskrbe na području Općine Hercegovac.
Ako interni sustavi odvodnje završavaju sabirnom odnosno septičkom jamom plaća se cijena usluge
odvoženja otpadnih voda iz septičke odnosno sabirne jame prema važećem cjeniku.
Odluka o cijenama usluge javne odvodnje i usluge pročišćavanja donosi se na način propisan Zakonom,
Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i odredbama ove Odluke, a visina vodnih naknada
sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva.
Članak 51.
Usluge javne odvodnje i pročišćavanja plaćaju se prema količini potrošene vode, ili prema količini
otpadne vode.
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini potrošene vode, one se utvrđuje putem
vodomjera na priključku na javni vodoopskrbni sustav.
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini otpadne vode, ona se utvrđuje putem
mjerača količina otpadne vode smještenim u kontrolnom mjernom oknu.
Članak 52.
Ispravnost mjerača količina otpadne vode mora se kontrolirati sukladno važećim propisima, na trošak
vlasnika odnosno korisnika mjerača.
XII.) PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 53.
Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne
odredbe temeljem Zakona o vodama (članak 241. do članka 245.).
Članak 54.
Novčanom kaznom sukladno Zakonu o vodama kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba odnosno
odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako otpadne vode ne ispušta u skladu sa ovom Odlukom.
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XIII.) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
Do kompletnog završetka izgradnje sustava javne odvodnje s pročišćavanjem na pripadajućem
centralnom uređaju, otpadne vode s aglomeracijskog područja iz članka 5.ove Odluke, ispuštat će se u
prijemnik na način da se granične vrijednosti emisija odrede sukladno članku 60. Zakona o vodama.
Članak 56.
Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici
odnosno korisnici su dužni o vlastitom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci
od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.
Članak 57.
Fizička ili pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove Odluke i time prouzroči materijalnu štetu
(onečišćenje okoliša ili oštećenja na kanalima, objektima i ostalim građevinama sustava javne odvodnje)
snosi materijalnu odgovornost. Troškove popravka oštećenja te sanacija i nadoknade šteta snosi fizička
ili pravna osoba koja ih je prouzročila.
Članak 58.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave „Službenom glasniku “Općine Hercegovac.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Dragutin Kučera,v.r.
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Na temelju članaka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke
promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11. i 61/11.) te članka 32. Statuta Općine Hercegovac („Službeni
glasnik Općine Hercegovac“ broj 2/09) , Općinsko Vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana
05. 12. 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Hercegovac za
razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine

Članak 1.
Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine
Hercegovac za razdoblje nakon konstituiranja Općinskog vijeća do konca 2013. godine, a koja su
osigurana u Proračunu Općine Hercegovac za 2013. godinu.
Članak 2.
(1) U proračunu Općine Hercegovac za 2013. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 6.500,00 kuna.
(2) U razdoblju od početka 2013. godine do srpnja 2013. godine, dana konstituiranja novog saziva
Općinskog vijeća Općine Hercegovac, za namjenu iz stavka 1. ovog članka iz Proračuna Općine
Hercegovac za 2013. godinu ukupno se raspoređuje 3.250,00 kuna.
(3) Za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Hercegovac u razdoblju od dana 01. 07.
2013. do 31. 12.2013. godine određuje se ukupan iznos od 2.800,00 kn. Ukupan iznos smanjen
je za 450,00 kn jer novi saziv Općinskog vijeća ima dva vijećnika manje.
Članak 3.
(1) Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju članova u Općinskom vijeću u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
(2) Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
iznos sredstava od 500,00 kuna.
Članak 4.
(1) Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i
pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.
(2) Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola naknada iz članka 3. stavak 2. ove Odluke se uvećava za 10%.
Članak 5.
Za razdoblje iz članka 2. stavak 3. ove Odluke o političkim strankama u Općinskom vijeću raspoređuju
se sredstva osigurana u proračunu Općine Hercegovac za 2013. godinu sukladno članku 4. ove Odluke u
iznosima kako slijedi:

- Hrvatska seljačka stranka –HSS
- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
- Hrvatska stranka prava – HSP
- Hrvatsko socijalna liberalna stranka – HSLS
- Socijaldemokratska partija – SDP
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Članak 6.
Ukupna sredstva iz članka 5. ove Odluke isplatit će se na žiro račune političkih stranaka najkasnije
do 31. 12. 2013. godine.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hercegovac za 2013. godinu, klasa: 402-08/1301/01, urbroj: 2123/03-01-13-1.
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Hercegovac“, a stupa na snagu osmog dana
od dana objave.

KLASA: 402-08/13-01/01
URBROJ: 2123/03-01-13-2
Hercegovac, 05. 12. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Dragutin Kučera, v.r.

Broj 5/2013.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-01/13-01/09
Urbroj: 2123/03-01-13-1
Hercegovac, 05. 12. 2013.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2013.g. donijelo je
ODLUKU
o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2014.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće Hercegovac odobrava isplatu pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u
2014. g.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji.
Članak 2.

-

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i koristiti roditelj:
za dijete rođeno u obitelji od 01. siječnja 2014. g. do 31. prosinca 2014. g.,
koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Hercegovac
najmanje 1 godinu prije rođenja djeteta.
Članak 3.

Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 1.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se u jednokratnom iznosu na žiro račun ili tekući
račun korisnika u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o svom državljanstvu, potvrdu o prebivalištu oba
roditelja i rodni list za novorođeno dijete.
Članak 5.
Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proračunu Općine Hercegovac za 2014.g.
(aktivnost: pomoć u novcu pojedincima i obiteljima).
Članak 6.
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Hercegovac.
PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera,v.r.
Broj 5/2013.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/13-01/07
URBROJ: 2123/03-01-13-5
Hercegovac, 05.12.2013.
Na temelju članka 31. i 89. Statuta Općine Hercegovac(Službeni glasnik 1/13) i članka 25.
Odluke o komunalnim djelatnostima, Općinskog vijeća Hercegovac na sjednici održanoj 05.
prosinca 2013.g. donijelo je
ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Hercegovac
I.
Na raspisani natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Hercegovac javio se EUROPROMET d.o.o. iz Kapelice te ponudio iznos prema
cjeniku (bez PDV-a) i to:
- Rad bagera na iskopu graba, uređenju puteva,
Ravnanju zemlje i kamena ................................................ =250,00 kn/h
- Iskop graba po m 1 .............................................................. =7,00 kn/1m
- Prijevoz otpadnog materijala do 3 km .............................. =20,00 kn/m3
- Prijevoz kamenog materijala 40-50 km ...............................=50,00 kn/m3
- Prijevoz kamenog materijala 50-60 km ...............................=60,00 kn/m3
- Utovar i odvoz smeća na deponij .........................................=40,00 kn/m3
- Kamen 0-60 ........................................................................ = 82,20 kn/m3
- Agregat 0-16 ........................................................................ =99,80 kn/m3
- Agregat 0-4 ..........................................................................=109,80 kn/m3
Odabire se Europromet d.o.o., kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Hercegovac.
II.
Provođenje ove Odluke povjerava se načelniku Općine Hercegovac koji će obaviti sve
poslove u svezi sklapanja Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta a u skladu s važećim
propisima.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Dragutin Kučera,v.r.

