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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«
broj 87/08 i 136/12) te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine
Hercegovac (»Službene glasnik« broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Hercegovac
na sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Izvršenje Općinskog proračuna Općine Hercegovac za 2013. godinu sastoji se od:
1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i izdataka i Račun financiranja na
razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini
odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Članak 2.
Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2013. godinu, po ekonomskoj
klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013.
godinu, kako slijedi (opći dio izvješća):
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-2
Hercegovac, 31. 03. 2014.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
u razdoblju od 01.01. – 31.12.2013. godine
Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za
proračunsku zalihu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena
dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Člankom 56. Zakona o proračunu, te člankom 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine
Hercegovac za 2013. godinu utvrđeno je kako se koristi tekuća rezerva proračuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik, koji je obvezan izvijestiti
predstavničko tijelo o korištenju sredstava zalihe.
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), te članku 31
Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac utvrdilo je da se u razdoblju od 01.01.
– 31.12.2013. godine proračunska zaliha koristila kako slijedi:
Red.broj
1.
2.
3.

Datum
10.05.2013.
20.06.2013.
28.06.2013.

Vrsta troška
Troškovi vlastitog automobila
Dot.za izbornu promidžbu
Članski doprinos (dio)

4.
5.

18.11.2013.
04.12.2013.

Materijal za robu za radove na mrtvačnici
Materijal za robu za radove na mrtvačnici

Iznos
360,00
9.200,00
226,00
1.540,06
452,83

Nakon donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hercegovac za 2013. godinu manje
planirane stavke su izmijenjene te su gore navedeni troškovi preknjiženi na stvarne rashode.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-3
Hercegovac, 31. 03. 2014.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
u razdoblju od 01.01. – 31. 12. 2013. godine
I
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
u razdoblju od 01.01. – 31.12.2013. godine

Općinsko vijeće Općine Hercegovac je utvrdilo da Općina Hercegovac nije izdavala jamstva i
nije se zaduživala na tržištu novca i kapitala, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Klasa: 400-08/14-01/02
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.

Temeljem članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu (NN 114/10) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici
održanoj 31. 03. 2014. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o raspodjeli rezultata
Članak 1.
Općina Hercegovac na dan 31. 12. 2013. godine ima iskazana stanja viška odnosno
manjka prihoda i primitaka:
-

višak prihoda poslovanja u iznosu 35.318,98 kn
manjak prihoda o nefinancijske imovine u iznosu 33.641,06 kn

Članak 2.
Sredstva viška prihoda poslovanja u iznosu 35.318,98 kn umanjuju se za iznos manjka
prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 33.641,06 kn.
Članak 3.
Nakon pokrivanja manjka prihoda od nefinancijske imovine preostali višak prihoda
poslovanja iznosi 1.677,92 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja i prihoda od financijske imovine iz
2012. godine u iznosu 164.042,74 kn te višak prihoda poslovanja za 2013.godinu u iznosu 1.677,92
kn daju ukupan višak prihoda na dan 31. 12. 2013. godine u iznosu 165.720,67 kn koji će se koristit
u budućem razdoblju za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Hercegovac.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Klasa: 214-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
Na temelju članka 3. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01 i 96/03) i članka 32.
Statuta općine Hercegovac, Općinsko vijeće općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 31. 03.
2014. godine donijelo je
I Z V J E Š Ć E O OSTVARENJU P R O G R A M A
javnih potreba u vatrogastvu za 2013. 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.
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Redovna djelatnost Vatrogasne zajednica
-

Analiza i praćenje te ostvarivanje rada i ustroja vatrogasnih organizacija (DVD)
Vježbe s operativno – tehničkim zadacima
Pripreme za natjecanje mladeži DVD-a.

Ukupna sredstva planirana u proračunu općine Hercegovac za ostvarivanje
Programa
javnih potreba u vatrogastvu planirana su u iznosu 102.000,00 kn, ostvarenje je 96.957,58
kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:

OPIS
Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
JVP Garešnica (decent.sred.i dot.)

PLAN
67.000,00
35.000,00

OSTVARENJE
65.774,11
31.183,47

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01,
60/01., 129/05.), te članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj
sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU P R O G R A M A
SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE HERCEGOVAC
ZA 2013. G.
Ukupno planirana sredstva za 2013.g. po Programu socijalnih potreba Općine Hercegovac su
u iznosu 83.200,00 kn, a ostvarenje je 79.116,75 kn te su ista raspoređena kako slijedi:
Podmirenje troškova toplog obroka učenika osnovnih škola
Plan 16.000,00
Ostvarenje 15.891,00

Konto
37212

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Plan
3.800,00
Ostvarenje

3.800,00

37212

Pomoć za kupnju opreme novorođenčadi
Plan
6.000,00
Ostvarenje

6.000,00

37212

Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga
Plan 15.000,00
Ostvarenje
12.000,00

38118

Kupnja svjetlećih trokutića ili traka za polaznike prvih razreda
Plan
350,00
Ostvarenje
327,75

37212

Program pomoć u kući
Plan
9.750,00

37212

Ostvarenje

9.750,00

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
Plan
32.300,00
Ostvarenje

31.350,00

37212

Klasa: 550-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
PREDSJEDNIK:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/14-01/03
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04 i 38/09) te članka 31. Statuta Općine Hercegovac, (Službeni glasnik Općine Hercegovac
br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine donosi
IZVJEŠĆE PO PROGRAMU
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. 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.
Članak 2.

U 2013. 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
U K U P N O:

PLAN
85.500,00

NOVI PLAN
81.791,19

136.450,00
10.050,00

117.250,00
7.560,00

156.000,00
43.200,00
1.000,00
432.700,00

130.497,99
42.653,53
875,00
380.627,71

Broj 2/2014.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

strana 22

Članak 3.
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (parkovi, trg i dječja igrališta)
Planirana sredstva za održavanje parka i trga iznosila su 85.500,00 kuna, ostvarenje je u 2013.
godini 81.791,19 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:
OPIS
a) materijal za popravak opreme u parku i na
trgu

PLAN
1.300,00

OSTVARENJE
977,02

1.300,00

977,02

KONTO

32244

b) uređenje trga i parka
- boje, razređivač
- cvijeće
- sredstva za prskanje staza
- uređenje drvoreda
- materijal za čišćenje javnih zel. površina
- klupe (4 kom.)

29.500,00
400,00
1.300,00
100,00
23.500,00
200,00
4.000,00

26.530,75
375,50
32244
1.206,25
322442
68,00
32244
20.835,00
323292
108,50 32244,322442
3.937,50
32251

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

21.800,00
2.100,00
7.500,00
12.200,00

21.576,86
2.083,79
7.393,46
12.099,61

32242-1, -2
32234-1, -2

d) oprema za održavanje parka i trga
- kupnja kosilica

16.300,00
16.300,00

16.219,06
16.219,06

42272

12.400,00

12.362,50

12.400,00

12.362,50

323292

4.200,00
4.200,00

4.125,00
4.125,00

42273

e) uređenje dječjeg igrališta u Ladislavu i
Palešniku
- uređenje dječjeg igrališta u Ladislavu i Palešniku
f) uređenje dječjeg igrališta
- kupnja tobogana

32322-2, -3

Izvori financiranja:
- komunalna naknada 81.791,19
ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA, POLJSKIH PUTOVA, KANALA I SL.
Planirana sredstva za održavanje cesta, mostova, poljskih putova i kanala planirana su u iznosu
136.450,00 kuna, ostvarenje je 117.250,00 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:
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OPIS

128.500,00

OSTVARENJE
110.500,00

87.000,00
41.500,00

69.000,00
41.500,00

36328
36328

b) kamen
Prijevoz i kamen 45 m3 x 150,00 kn =

6.750,00
6.750,00

6.750,00
6.750,00

323216

c) cijevi za mostove
10 kom. x 120,00 kn =

1.200,00
1.200,00

-------

a) asfaltiranje i projekti za nerazvrstane
ceste
- projekti
- geod.katastarske usluge

PLAN
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KONTO

Izvori financiranja:
- šumski doprinos 1.022,30
- prihod od zakupa poljop. zem. 26.227,70
- održ.kom.inf. 90.000,00 BBŽ

ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva za troškove čišćenja snijega i posipavanje leda bila su planirana u ukupnom iznosu
10.050,00 kn, ostvarenje je 7.560,00 kn, a ista su raspoređena kako slijedi:
OPIS
Čišćenje snijega u: odvojak Palešnik 1500 m
odvojak Ladislav 500 m
Ulice i trg u Hercegovcu (osim Moslavačke)
Nabava soli i posipanje trga
UKUPNO

PLAN
2.650,00
1.800,00
5.000,00
600,00
10.050,00

OSTVARENJE
2.000,00
1.400,00
4.160,00
-----7.560,00

KONTO
323215
323215
323215

Izvori financiranja
- sredstva komunalne naknade 7.560,00.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u ukupnom iznosu 156.000,00 kuna, ostvarenje
u 2013. godini je 130.497,99 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:

Službeni glasnik Općine Hercegovac
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PLAN

NOVI
KONTO
PLAN
118.000,00 109.680,99
322311,2,3,4,5
19.000,00
7.613,75
3232110
17.000,00
11.380,00
3232110
1.000,00
856,31
3232110
1.000,00
966,94
3232110
156.000,00 130.497,99

- električna energija
- nabava žarulja i prigušnica
- izmjena žarulja i prigušnica
- reguliranje paljenja jav. Rasvjete
- ostale usluge (postavljanje i skidanje ormarića)
UKUPNO:
Izvori financiranja
- sredstva komunalne naknade 130.497,99
ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

Sredstva za održavanje groblja i mrtvačnica planirana su u ukupnom iznosu 43.200,00 kuna,
ostvarenje u 2013. godini je 42.653,53 kn , a sredstva su raspoređena kako slijedi:

OPIS
a) odvoz smeća sa groblja 4 groblja
b) popravci na mrtv. u Hercegovcu (mater.
za krovište i limarski radovi
c) košnja groblja Palešnik
d) materijal za popravke na grobljima
(ograde)
UKUPNO:

PLAN
6.700,00
25.500,00

NOVI PLAN
6.500,00
25.208,03

10.500,00
500,00

10.500,00
445,50

43.200,00

42.653,53

KONTO
323423
322413
323219
3811913
322441

Izvori financiranja:
-sredstva od grobne naknade 42.653,53
ODRŽAVANJE OBJEKATA ODVODNJE
Sredstva za održavanje objekata odvodnje bila su planirana u ukupnom iznosu 1.000,00 kn,
ostvarenje u 2013. godini je 875,00 kn, a raspoređena su kako slijedi:
OPIS
Čišćenje i odštopavanje kanala
UKUPNO:

PLAN
1.000,00
1.000,00

NOVI
PLAN
875,00
875,00

KONTO
323452

Izvori financiranja:
-

sredstva proračuna 875,00.
Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmi dan od
dana objave u Službenom glasniku Općine Hercegovac.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/14-01/03
URBROJ: 2123/03-02-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine
Hercegovac prihvatilo je na sjednici održanoj dana 31. 03. 2014. godine
IZVJEŠĆE PO PLANU NABAVE
ZA 2013. godinu
I
Načelnik Općine Hercegovac podnosi Općinskom vijeću Općine Hercegovac Izvješće po
planu nabave za 2013. godinu iz sredstva Proračuna Općine Hercegovac.
II
Nabava se vršila po slijedećim robama, radovima i uslugama:
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III
Financijska sredstva za nabavu iz točke II ovog izvješća bila su osigurana se u Proračunu
općine Hercegovac za 2013. godinu.

IV
Ovo Izvješće stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine
Hercegovac.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93.) i
članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj sjednici usvojilo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2013.G.
U ovom Izvješću prikazan je plan i ostvarenje sredstava dotiranih za kulturu, a po
Programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu i to kako slijedi:

Djelatnost udruga kulture
Kulturna manifestacija (Dani pučkog teatra)
UKUPNO:

PLAN
20.000,00
20.000,00
40.000,00

OSTVARENJE
20.000,00
20.000,00
40.000,00

Sredstva za djelatnost udruga planirana su u iznosu 20.000,00 kn koliko je i ostvarenje, a
raspoređena su kako slijedi:
PLAN
OSTVARENJE
KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac
8.000,00 kn
8.000,00
KUD «Češka beseda» Hercegovac
7.000,00 kn
7.000,00
KUD «Slavko Kolar» Palešnik
4.000,00 kn
4.000,00
Udruga Danjgube Ladislav
1.000,00 kn
1.000,00
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Hercegovac.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC
Klasa: 612-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
PREDSJEDNIK:
.

Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac,
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine donijelo je
IZVJEŠĆE PO PROGRAMU JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2013.g.
I
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za 2013.g. bila su
osigurana u Proračunu Općine Hercegovac za 2013.godinu. Po izmjenama i dopunama Proračuna
sredstva su planirana u iznosu 125.500,00 kuna. Ostvarenje za 2013. godinu je 120.500,00 kn, a sredstva
su raspoređena kako slijedi:
PLAN

OSTVARENJE

42.000,00

37.000,00

38115

5.000,00

5.000,00

38115

3. Sponzorstvo

15.000,00

15.000,00

38115

4. Ostale dotacije športskim klubovima

54.000,00

54.000,00

38115

5. Sufinanciranje rada s mladima

5.000,00

5.000,00

38115

6. Memorijalni turnir

4.000,00

4.000,00

38115

7. Korištenje dvorane

500,00

500,00

38115

1. Športska udruga općine Hercegovac
2. Turnir «Hercegovačka mladost 2010.»

KONTO

Klasa: 620-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Klasa: 321-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (Narodne novine, broj 140/05) i
članka 27 Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj
dana 31. 03. 2014. godine donijelo je
IZVJEŠĆE O UTROŠKU
SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
za 2013. godinu
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. 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.
U Proračunu Općine Hercegovac za 2013. godinu planirani prihod šumskog
doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznosi 1.100,00 kuna. Ostvarenje šumskog doprinosa za
2013. godinu je 1.022,30 kn.
Sredstva uplaćena u proračun Općine Hercegovac od šumskog doprinosa u tijeku
2013. godine koristila su se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture i to za:
- održavanje nerazvrstanih cesta i putova u iznosu 1.022,30 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/14-01/06
URBROJ: 2123/03-01-14-2
Hercegovac, 31. 03. 2014.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 1/13), Općinsko
vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Hercegovac za 2013.g.

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Hercegovac za 2013.
godinu Klasa: 351-01/14-01/06, Urbroj: 2123/03-02-14-1 od 31. 03. 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 351-01/14-01/06
Ur.broj: 2123/03-02-14-1
Hercegovac, 31. ožujka, 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
HERCEGOVAC

Na temelju članka Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 47.
Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 1/13), Općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
gospodarenja otpadom Općine Hercegovac za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Hercegovac za 2013. godinu sadrži:

1. Osnovni podaci o Općini Hercegovac

Općina Hercegovac kao samostalna jedinica lokalne samouprave zauzima površinu od 50,73 km 2
i obuhvaća pet naselja: Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Palešnik i Velika Trnava. Prema
popisu stanovništva iz 2011. godine na tom području živi 2383 stanovnika u 692 kućanstava.
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2. Planski dokumenti i odluke u svezi održivog gospodarenja otpadom

Temeljem zakonskih obveza Općina Hercegovac je Plan gospodarenja otpadom usvojila 24.
veljače 2011. godine koji je u skladu s načelima EU-a čija je svrha smanjenje količine otpada te
održivo gospodarenje. Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti obavljanja komunalnih djelatnosti na
području Općine Hercegovac te Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim
komunalnim otpadom regulirane su mjere obavljanja komunalnih djelatnosti.

3. Mjere za upravljanje i sakupljanje komunalnog otpada

Na području Općine Hercegovac nema građevine za zbrinjavanje niti postoji odlagalište za
otpad. Sakupljanje otpada povjereno je trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti „Komunalac“
d.o.o. Garešnica temeljem Odluke o povjeravanju javnih ovlasti obavljanja komunalnih djelatnosti
na području općine Hercegovac dok je Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim
komunalnim otpadom uređen način obračuna troškova i njegova gospodarenja iz domaćinstava i
gospodarskih subjekata. Skupljanje papira, staklene i PET ambalaže ugovoreno je s poduzećem za
reciklažu otpada „Sirovina Promet“ d.o.o. Garešnica. Postojanje zelenog otoka u samom centru
Hercegovca predviđenog Planom gospodarenja otpadom te sakupljanje papira metodom „od vrata
do vrata“ predstavljaju mjere odvojenog sakupljanja otpada.

4. Nadzor odlagališta za komunalni otpad i podaci o deponiranju

Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog na području Općine
Hercegovac locirano je na prostoru „Johovača“, a njime upravlja Komunalno poduzeće
„Komunalac“ d.o.o. iz Garešnice te općina nema nikakvih upravljačkih i nadzornih prava nad
odlagalištem. Navedeno komunalno poduzeće obvezno je podnijeti godišnje izvješće o deponiranju
otpada jedinici lokalne samouprave iz kojeg su vidljivi podaci o količini deponiranog otpada.
Na području jedinice lokalne samouprave Općine Hercegovca ukupno je registrirano 732
korisnika komunalnih usluga zbrinjavanja otpada od čega 692 korisnika predstavljaju kućanstva dok
su ostalih 40 evidentirane kao pravne osobe.
Ukupna količina otpada deponirana od 01.01. do 31.12.2013. godine za područje skupljača iznosi
2176,5889t od čega je 1953,48t komunalni otpad dok 223,1089t predstavlja tehnološki neopasni i
inertni otpad.
Količina deponiranog komunalnog otpada po potrošačima na području skupljača Komunalac
d.o.o. Garešnica iznosi 0,4343t po kućanstvu.
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Evidentirana količina neopasnog tehnološkog i inertnog otpada na području jedinice lokalne
samouprave Općine Hercegovac prikupljena od strane poduzeća Franck d.d. iznosila je 7,15t.
Evidentirana količina ukupno deponiranog komunalnog otpada na području jedinice lokalne
samouprave Općine Hercegovac iznosila je 303,86t.
5. Provođenje izobrazno - informativne aktivnosti

Način provođenja mjera izobrazno - informativne aktivnosti na području jedinice lokalne
samouprave Općine Hercegovac usmjerene su uglavnom putem oglašavanja preko medija
(Krugoval 93,1 MHz Garešnica) i dijeljenjem letaka po kućanstvima čime se potiče ekološka svijest i
educiranost stanovništva. Pri tome je važno napomenuti da su se navedene informativne mjere
odnosile na sakupljanje elektronskog otpada i papira.

6. Sanacija divljeg odlagališta

Na području Općine Hercegovac sanirana su sva „divlja“ odlagališta. Povremena odlagališta koja
se pojave također se saniraju u suradnji općine i Komunalca d.o.o. iz Garešnice. Prema posljednjem
izvještaju dotične tvrtke za proteklu 2013. godinu od sanacije divljih odlagališta na području Općine
Hercegovac prikupljeno je 14t neopasnog i inertnog otpada. Provedba i redoslijed aktivnosti radova
sanacije divljih odlagališta predviđeno je i regulirano Planom gospodarenja otpadom Općine
Hercegovac.

7. Planirana i odobrena financijska sredstva

Ukupno ostvarena financijska sredstva iz proračuna jedinice lokalne samouprave Općine
Hercegovac za 2013. godinu iznose 23.013,08kn. Utrošena sredstva za divlje odlagalište iznose
5.825,00kn dok ostali iznos od 17.188,08 otpada na eko rentu.
8. Zaključak
Prema izvješćima Komunalca d.o.o. o deponiranju otpada od 01.01. do 31.12.2013. na
odlagalište ˝Johovača˝ u Velikoj Mlinskoj i izvješću o rezultatima utjecaja na okoliš može se
zaključiti da je uklanjanje i zbrinjavanje komunalnog otpada obavljeno u zadanom roku.

Općinski načelnik
Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 810-01/14-01/01
Urbroj: 2123/02-01-14-2
Hercegovac, 31. 03. 2014.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ broj 2/09 ),
Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014.g. d o n o s i

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Hercegovac u 2014. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa a na temelju procjene
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja (postrojba civilne zaštite opće namjene, vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna društva, stožer
zaštite i spašavanja, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje), donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.
I.

Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Stožer zaštite i spašavanja






II.

jednom godišnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom članstva postrojbe sukladno zakonskim
propisima u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar i održati smotru
postrojbe;
održati radni sastanak sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Hercegovac;
u Proračunu Općine Hercegovac osigurati minimalna sredstva (10.000,00 kn) za opremanje
postrojbe civilne zaštite opće namjene ;
upoznavanje stanovništva i udruga s ulogom i ustrojem (državni, županijski) zaštite i spašavanja i
dežurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama;
u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionika zaštite i
spašavanja na području Općine Hercegovac (postrojbu i povjerenike civilne zaštite opće namjene,
Vatrogasnu zajednicu, udruge i pravne osobe).

Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac










do početka travnja tekuće godine održati godišnju skupštinu i donijeti program rada;
donijeti plan opremanja DVD-a s nužnom opremom za zaštitu od požara, te preventivnim
aparatima u prostoru općine;
donijeti plan pasivnog dežurstva rijekom ljetnih mjeseci;
osigurati školovanje i liječničke preglede za aktivne sudionike;
aktiviranje vatrogasne mladeži i sudjelovanje na natjecanjima;
aktivno sudjelovati u gašenju požara na području Općine Hercegovac;
osposobljavanje i informiranje stanovništva o potrebama zaštite od požara i drugih nepogoda;
suradnja s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Garešnice i Vatrogasnom zajednicom
Bjelovarsko-bilogorske županije;
osigurati s distributerom vode pristup hidrantskoj mreži.
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Distributeri plina i vode za područje Općine Hercegovac




IV.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

distributer plina i vode je KOMUNALAC d.o.o iz Garešnica, koje je dužno osigurati pravilno
održavanje plinske mreže, te vodovodnog i hidrantskog sustava na području Općine Hercegovac;
distributer plina dužan je voditi brigu o sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom rukovanju
u domaćinstvima;
distributeri su u trenutcima većih oštećenja dužni izvijestiti općinu.

Veterinarska služba




uvidom na terenu na vrijeme uočiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzročiti epidemiju;
izvijestiti općinu o uočenim pojavama;
sudjelovati u akcijama liječenja i zbrinjavanja epidemija većih razmjera.

V.

Općina Hercegovac dužna je prometnice – nerazvrstane ceste i ulice u naseljima na području općine
osposobiti za sigurno odvijanje prometa. U zimskim uvjetima osigurati redovito čišćenje i održavanje
prometnica prema Planu zimske službe.

VI.

Lovačke udruge



pratiti stanje divljači na lovištima s posebnom pažnjom kod pojave bjesnila životinja ili drugih
bolesti opasnih za ljude i druge životinje;
sudjelovati u sanaciji pojave i izvijestiti nadležne službe.

VII.

Hrvatske vode i Općina Hercegovac osigurat će čišćenje i regulaciju kanala radi zaštite od poplava i
zaštite okoliša.

VIII.

Zdravstvena ambulanta u Hercegovcu



IX.

u eventualnim nesrećama kod požara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi, osigurati prvu
pomoć na području pojave;
uputiti ozlijeđene i oboljele u bolnice ili stacionare.

Izvod iz Proračuna Općine Hercegovac za osiguranje sredstava za organizaciju i zaštitu sustava
zaštite i spašavanja
Vatrogastvo i civilna zaštita

3811
3631

Tekuće donacije za vatrogastvo(DVD i VZO)
Tekuće donacije civilnoj zaštiti
UKUPNO:

80.000,00
3.000,00
83.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 810-01/14-01/01
Urbroj: 2123/03-01-14-1
Hercegovac, 31. 03. 2014.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine broj 174/04, 79/07
i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik općine Hercegovac“ broj 1/13), Općinsko vijeće
Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine
usvaja

ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Hercegovac u 2013. godini

II.

Radi utvrđivanja stanja pripremljenosti svih raspoloživih snaga za provedbu zaštite i spašavanja ljudi i
dobara na području Općine Hercegovac, Općinsko vijeće analizira, razmatra i usvaja Izvješće o stanju
sustava zaštite i spašavanja.

III.

U ovom Izvješću ustanovljuje se postojanje slijedećih snaga plana zaštite i spašavanja:
o
o
o
o
o
o

Plan zaštite i spašavanja;
Procjena ugroženosti;
Postrojba civilne zaštite opće namjene;
Povjerenici civilne zaštite;
Stožer zaštite i spašavanja Općine Hercegovac;
Materijalna opremljenost i proračunska sredstva za pojedine kategorije.

Za provođenje Plana zaštite i spašavanja angažiraju se sve raspoložive snage na čelu sa Stožerom
zaštite i spašavanja, ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, udruge i mobilizirani
građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
X.

Zakonske odredbe iz oblasti zaštite i spašavanja:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09);
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04 i pročišćeni tekst 174/04);
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07);
Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 38/08);
Pravilnik o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne
novine“ broj 43/95);
Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe
mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06);
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima („Narodne
novine“ broj 91/06);
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ broj 40/08 i 44/08)

Svi navedeni zakonski i podzakonski akti koristiti će se u provedbi aktivnosti Plana zaštite i
spašavanja.

Broj 2/2014.
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Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja
Za područje Općine Hercegovac izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva i imovine od mogućeg
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je usvojilo Općinsko vijeće 19.05. 2011. godine, a
koja je i sada u uporabi zajedno s Planom zaštite i spašavanja koji je usvojilo Općinsko vijeće
28.11.2011. godine.

XII.

Organizirane snage zaštite i spašavanja na području Općine Hercegovac i Bjelovarsko-bilogorske
županije:
1. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac sa slijedećim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i
ukupno 120 dobrovoljnih vatrogasaca:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 DVD Hercegovac
 DVD Velika Trnava
 DVD Ladislav
 DVD Palešnik
 DVD Ilovski Klokočevac
Stožer zaštite i spašavanja;
Postrojba civilne zaštite opće namjene - 26 ljudi;
Povjerenici civilne zaštite opće namjene - 22 ljudi;
Komunalac d.o.o. iz Garešnice, distributer plina i vode;
Veterinarske stanice u Hercegovcu;
Crveni križ Garešnica
Lovačko društvo «Jelen» Hercegovac;
Zdravstvena ambulanta u Hercegovcu;
Javna vatrogasna postrojba Garešnica;
Ostale operativne snage iz planskih dokumenata zaštite i spašavanja Općine Hercegovac
Sredstva Proračuna Općine Hercegovac za tu namjenu.

Dobrovoljna vatrogasna društva nisu imala intervencija na otvorenim prostorima i domaćinstvima.
U Proračunu Općine Hercegovac u 2013. godini bila su osigurana sredstva za Vatrogasnu zajednicu
općine u iznosu 75.774,11 kuna.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera

