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Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22. 03. 2016.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne
novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 22. 03. 2016. godine
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
HERCEGOVAC ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hercegovac za 2015.
godinu sadrži:
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 2015. godinu, po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za 2015. godinu, kako slijedi (opći dio izvješća):
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-2
Hercegovac, 22. 03. 2016.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
u razdoblju od 01.01. – 31.12.2015. 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 2015. 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. – 31.12.2015. godine proračunska zaliha koristila kako slijedi:
Red.broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datum

16.02.2015.
21.08.2015.
26.08.2015.
31.08.2015.
31.08.2015.
09.09.2015.
16.12.2015.
18.12.2015.

Vrsta troška

Komunalac rn.za reciklažno dvorište
Dot.za Dane krumpira Hajduk i Airs klub
Ugovor o djelu
Ugovor o djelu
Fadljević rn.za robu
Naknada ZAMP-u
Kupnja posl.prosotra
Dot.za redovnu djelatnost

Iznos

8.549,42
2.800,00
958,34
670,84
254,54
2.609,38
5.000,00
1.000,00

Nakon donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Hercegovac za 2015. 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: 400-08/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-03
Hercegovac, 22. 03. 2016.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
u razdoblju od 01.01. – 31. 12. 2015. godine
I
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
u razdoblju od 01.01. – 31.12.2015. 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. 2015. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragutin Kučera
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-4
Hercegovac, 22. 03. 2016.
Temeljem članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (NN 124/14. i 115/15.) i članka 31. Statuta
Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 22. 03.
2016. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o raspodjeli rezultata
Članak 1.
Općina Hercegovac na dan 31. 12. 2015. godine ima iskazana stanja
viška odnosno manjka prihoda i primitaka:
-

višak prihoda poslovanja u iznosu 1.347.388,32 kn
manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 245.522,88 kn.
Članak 2.

Sredstvima od viška prihoda poslovanja u iznosu 245.522,88 kn
pokriva se iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine te je preostali višak
prihoda poslovanja 1.101.865,44 kn.
Članak 3.
Preneseni višak prihoda poslovanja i višak prihoda od financijske
imovine iz 2014. godine u iznosu 154.401,55 kn te višak prihoda poslovanja i
prihoda od financijske imovine za 2015. godinu u iznosu 1.101.865,44 kn daje
ukupan višak prihoda na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu 1.256.266,99 kn, a
prema izvorima financiranja kako slijedi:
- iz prihoda od komunalne naknade
34.425,82 kn
- iz prihoda od komunalnog doprinosa
71.613,33 kn
- iz prihoda od naknade za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 33.770,77 kn
- iz prihoda od grobne naknade
56.536,27 kn
- iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta
523.459,10 kn
- iz prihoda od vodnog doprinosa
16.464.75 kn
- iz prihoda od obročne prodaje stanova
23.398,57 kn
- iz općih prihoda i primitaka
496.598,38 kn.
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Članak 4.
Razlika prihoda nad rashodima u iznosu od 1.256.266,99 kn raspoređuje
se u 2016.
godinu za slijedeće namjene:
-

Prihodi od komunalne naknade u
Program uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture
34.425,82 kn

-

-

Prihod od komunalnog doprinosa u
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture i Program uređenja i
održavanja objekata komunalne infrastrukture
71.613,33
kn
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture, Program uređenja i
održavanja objekata komunalne infrastrukture i Program poboljšanja
infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja
33.770,77 kn

-

Prihod od grobne naknade u
Program gradnje, uređenja i održavanja groblja i mrtvačnica
56.536,27 kn

-

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
Program uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture,
programe sređivanja zemljišnih knjiga, programe katastarsko-geodetske
izmjere zemljišta, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih uz
poljoprivredno zemljište, poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i za
sufinanciranje izrade projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu
mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a čija se izrada ne
sufinancira kroz mjere potpore iz tog Programa
523.459,10 kn
Prihod od vodnog doprinosa u
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture i Program uređenja i
održavanja objekata komunalne infrastrukture
16.464,75
kn

-

-

Prihod od obročne prodaje stanova u
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture i rješavanje stambenih
pitanja socijalno ugroženih osoba
23.398,57 kn

-

Opći prihodi i primici u
Financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske
imovine, financiranje javnih potreba u predškolskom i školskom obrazovanju
496.598,38 kn
19

Članak 5.
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
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/16-01/04
Urbroj: 2123/3-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.
Na temelju članka 28. 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., 94/13., 153/13, 147/14. i 36/15). te članka 31. Statuta Općine Hercegovac, (Službeni
glasnik Općine Hercegovac br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici
održanoj 22. ožujka 2016. godine donosi
IZVJEŠĆE PO
PROGRAMU
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 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 2015. godini održavanje i opseg radova održavanja zgrada, građevinskih
objekata i komunalne infrastrukture na području Općine Hercegovac obuhvaća slijedeće
radove:

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 –

PLAN
147.600,00

IZVRŠENJE
34.120,37

171.500,00
5.850,00

32.497,50
5.250,00

291.500,00
14.500,00
5.000,00

207.619,01
12.861,73
275,00
21

biciklistička staza
U K U P N O:

10.000,00
645.950,00

-----292.623,61

Članak 3.
Ukupna sredstva po Programu bila su planirana u iznosu 645.950,00 kuna, ostvarenje
je 292.623,61 kn, a sredstva su bila raspoređena kako slijedi:
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (parkovi, trg i dječja igrališta)
Sredstva za održavanje parka, trga i dječjih igrališta bila su planirana u iznosu
147.600,00 kn, ostvarenje je 34.120,37 kn a ista su bila raspoređena kako slijedi:

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

PLAN
OSTVARENJE
6.000,00
4.859,94

KONTO

6.000,00

4.859,94

32244

b) uređenje trga i parka
- cvijeće
- materijal za čišćenje javnih zel.
površina
-mater. za uređenje trga povodom Božićnih

4.500,00
500,00
1.000,00

4.390,09
500,00
889,73

32244
32244

3.000,00

3.000,36

32244

blagdana

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

22.100,00
4.000,00
8.100,00
10.000,00

19.820,39
2.628,80 323222,323223
7.983,93 322421,322422
9.207,66 322341,322422

5.000,00
5.000,00

2.250,00
2.250,00

42272

e) uređenje dječjeg igrališta
110.000,00
- kupnja opreme ( ljuljačke, tobogan, 110.000,00
klackalice i dr.)
U K U P N O (a+b+c+d+e):
147.600,00

2.799,95
2.799,95

42273

34.120,37

Izvori financiranja:
- komunalna naknada 34.120,37
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ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA, POLJSKIH PUTOVA, KANALA I SL.
Sredstva za održavanje cesta, mostova, poljskih putova i kanala planirana su u iznosu
171.500,00 kuna, ostvarenje je 32.497,50 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:
OPIS

PLAN

a) asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta
b) kamen
30 m3 x 102,75 kn Put u Vel.Trnavi duž.200 m
prijevoz 30 m3 x 47,25 kn na put u Velkoj Trnavi
rad stroja 32 h x 312,50 put ispod Dušeka u Palešniku

96.800,00
96.800,00
57.500,00
25.600,00
18.700,00
10.650,00

OSTVARE
NJE
----------14.500,00
3.082,50
1.417,50
10.000,00

1.000,00
1.000,00
18.750,00
18.750,00

810,00
810,00
17.187,50
17.187,50

171.500,00

32.497,50

KONTO

323216
323216
323216

267 m, iza groblja u Hercegovcu 200 m, put u Ladislavbu-Gaj
656 m, ulaz u Il.Klok. 200 m, Palešnik Gajne 600 m, put u Vel.
Trnavi 200m

c) cijevi za mostove
cijev 60x40x2 most u Palešniku kod doma
d) kanali
usluge rada stroja 55 sati x 312,50,00 kn

322414
323216

Kanal kod igrališta u Il.Klok.dužine 72 m, od Ul.A.Starčeviće u
polje duž.720 m, kraj puta kod Dušeka 137 m, kod groblja u Her.
79 m, od Hercegovca do Il.Klok.dužine 600 m

U K U P N O (a+b+c+d+e)
Izvori financiranja:
- šumski doprinos 17.243,49
- prihod od zakupa poljop. zem. 12.254,01
ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva za troškove čišćenja snijega i posipavanje leda bila su planirana u ukupnom
iznosu 5.850,00 kn, ostvarenje je 5.250,00 kn, a ista su raspoređena kako slijedi:
OPIS
- čišćenje snijega u: odvojak Palešnik 1500 m
9 h x 150,00 kn
odvojak Ladislav 500 m
7 h x 150,00 kn
- ulice i trg u Hercegovcu (osim Moslavačke)
19 h x 150,00 kn
- nabava soli za posipanje trga i nogostupa
UKUPNO:

PLAN
OSTVARENJE
1.350,00
1.350,00

KONTO
323215

1.050,00

1.050,00

323215

2.850,00

2.850,00

323215

600,00
5.850,00

--5.250,00

----

Izvori financiranja:
- sredstva komunalne naknade 5.250,00 kn.
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ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u ukupnom iznosu 291.500,00 kuna,
ostvarenje je 207.619,01 kn, a ista su raspoređena kako slijedi:

OPIS
- električna energija
- nabava žarulja i prigušnica
- izmjena žarulja i prigušnica
- reguliranje paljenja jav. rasvjete
- uređenje božićne rasvjete
- rekonstrukcija javne rasvjete – ostala sela
Općine
- izgradnja javne rasvjete u parku
- popravci na javnoj rasvjeti – ugovor o
djelu
UKUPNO:

PLAN
OSTVARENJE
115.000,00
110.638,29
30.000,00
18.040,00
7.000,00
5.050,00
1.500,00
1.065,72
10.000,00
9.131,25
69.000,00
60.818,75
56.000,00
3.000,00

----2.875,00

291.500,00

207.619,01

KONTO
322311
3232110
3232110
3231110
3232113
3232115

32372

Izvori financiranja
-

sredstva komunalne naknade 139.650,00
opći prihodi i primici 67.969,01

ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA
Sredstva za održavanje groblja i mrtvačnica planirana su bila u ukupnom iznosu
14.500,00 kuna, ostvarenje je 12.861,73 kn, a sredstva su raspoređena se kako slijedi:
OPIS
a) odvoz smeća sa groblja 4 groblja
b) uređenje staza na grobljima
c) ograda na grobljima
UKUPNO:

PLAN

5.300,00
1.200,00
8.000,00
14.500,00

OSTVARENJE

4.500,00
370,00
7.991,73
12.861,73

KONTO

323423
322317
322317

Izvori financiranja:
-

sredstva od grobne naknade 12.861,73

ODRŽAVANJE OBJEKATA ODVODNJE
Sredstva za održavanje objekata odvodnje planirana su bila u ukupnom iznosu
5.000,00 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:
PLAN
OSTVARENJE
24

- popravci i čišćenje kanalizacije

5.000,00

275,00

Izvori financiranja:
-

opći prihodi i primici 275,00.

UREĐENJE BICIKLISTIČKIH STAZA
Sredstva za održavanje biciklističkih staza planirana su u ukupnom iznosu
10.000,00 kn, tokom godine nije bilo radova pa nema utroška sredstava za tu namjenu.
OPIS
a) navoženje kamena
kamen 60 m3 x 102,75 kn
prijevoz 60 m2 x 62,50 kn
U K U P N O (a+b) :

PLAN
OSTVARENJE
10.000,00
0,00
6.200,00
3.800,00
10.000,00
0,00
Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu
osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Hercegovac.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/16-01/03
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.
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., 94/13., 153/13, 147/14. i 36/15), te članka 32. Statuta
Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj 22.
ožujka 2016. godine donosi:
IZVJEŠĆE PO PROGRAMU
gradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih
ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2015. 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 2015. godini Program kapitalnih ulaganja i izgradnje na području Općine
Hercegovac obuhvaća:

1. Izgradnja objekata vodoopskrbe
PLAN
50.000,00 kn

OSTVARENJE
0,00

Izvori financiranja:
- prihod od zakupa polj. zem. 30.150,00
- prihod od naknade za zadrž. nezakonito izgr.zgrada 19.850,00
2. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
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PLAN
200.000,00 kn

OSTVARENJE
118.000,00

Izvori financiranja:
- prihod od naknade za zadrž. nezakonito izgr. zgrada 39.150,00
- opći prihodi i primici 19.850,00
- pomoći 59.000,00
Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture i
kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Službenom glasniku Općine Hercegovac.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Klasa: 214-01/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.
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 22. ožujka 2016. godine donijelo je
IZVJEŠĆE PO PROGRAMU
javnih potreba u vatrogastvu za 2015. 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
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-

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 bila su planirana u iznosu 243.000,00 kn,
ostvarenje je 239.347,82 kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:

1. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
2. Javna vatrogasna postrojba Garešnica

PLAN
OSTVARENJE
81.000,00
81.000,00
162.000,00
158.347,82

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća:
Kučera Dragutin v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/16-01/03
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22. 03. 2016.
Temeljem članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj sjednici održanoj
dana 22. 03. 2016. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2015.G.
U ovom Izvješću prikazan je plan i ostvarenje sredstava dotiranih za kulturu, a
po Programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu i to kako slijedi:

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

PLAN
24.000,00
20.000,00
36.000,00
80.000,00

OSTVARENJE
24.000,00
20.000,00
35.475,65
79.475,65

Sredstva za djelatnost udruga planirana su u iznosu 24.000,00 kn koliko je i
ostvarenje, a raspoređena su kako slijedi:
PLAN
OSTVARENJE
KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac
7.000,00 kn
7.000,00
KUD «Češka beseda» Hercegovac
7.000,00 kn
7.000,00
KUD «Slavko Kolar» Palešnik
7.000,00 kn
7.000,00
Udruga Danjgube Ladislav
3.000,00 kn
3.000,00.
Sredstva za uređenje domova u iznosu 35.475,65 kn raspoređena su kako slijedi:
KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac 3.130,65 kn (uređenje glumačkih prostorija)
KUD «Hrvatska čitaonica» Hercegovac 6.845,00 kn (uređenje pročelja doma)
KUD «Češka beseda» Hercegovac
5.500,00 kn (projekti za uređenje doma)
KUD «Češka beseda» Hercegovac
20.000,00 kn (uređenje pozornice u domu).
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Hercegovac.
PREDSJEDNIK:
Dragutin Kučera, v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13. i 85/15.) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na
sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine donijelo je
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ŠPORTU OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2015. g.
I
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu Općine Hercegovac za
2015.g. bila su osigurana u Proračunu Općine Hercegovac za 2015.godinu. Po izmjenama i
dopunama Proračuna sredstva su planirana u iznosu 146.350,00 kuna. Ostvarenje za 2015.
godinu je 132.850,00kn, a sredstva su raspoređena kako slijedi:
PLAN
KONTO
1. Športska udruga općine Hercegovac

OSTVARENJE

60.000,00

50.000,00

31815

2.000,00

2.000,00

38115

65.000,00

61.500,00

38115

5.000,00

5.000,00

38115

10.000,00

10.000,00

38115

5. Memorijalni turniri

3.000,00

3.000,00

38115

6. Korištenje sportske dvorane za Dana općine

1.350,00

1.350,00

38115

2. Sponzorstvo
3. Ostale dotacije športskim klubovima
3. Sufinanciranje rada s mladima
4. Održavanje objekata školskog sadržaja

Klasa: 620-01/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2015.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

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., 09/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13-pročišćeni tekst), te
članka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na svojoj sjednici
održanoj 22. ožujka 2016. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU P R O G R A M A
SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE HERCEGOVAC
ZA 2015. G.
Ukupno planirana sredstva za 2015.g. po Programu socijalnih potreba Općine
Hercegovac su u iznosu 95.400,00 kn, a ostvarenje je 83.610,20 kn te su ista raspoređena
kako slijedi:
Podmirenje troškova toplog obroka učenika osnovnih škola
Plan 17.500,00
Ostvarenje 16.716,00

Konto
37212

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Plan
7.000,00
Ostvarenje

3.500,00

37212

Pomoć za kupnju opreme novorođenčadi
Plan
15.000,00
Ostvarenje

15.000,00

37212

Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga
Plan
18.000,00
Ostvarenje 13.592,20

38118

Kupnja svjetlećih trokutića ili traka za polaznike prvih razreda
Plan
300,00
Ostvarenje
239,00

37212
32

Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
Plan
34.600,00
Ostvarenje

34.563,00

Podmirivanje pogrebnih troškova
Plan
3.000,00
Ostvarenje

----

37212

Klasa: 550-01/16-01/02
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.

Predsjednik:
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Klasa: 321-01/16-01/01
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (Narodne novine, broj
140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 7 94/14) i članka 32. Statuta
Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 22.
ožujka 2016. godine donijelo je
IZVJEŠĆE PO PROGRAMU
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. 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.
U Proračunu Općine Hercegovac za 2015. godinu planirani prihod
šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa bio je 18.000,00 kuna. U proračun
je uplaćeno u prošloj godini na ime šumskog doprinosa 17.243,49 kn.
Sredstva šumskog doprinosa su se u 2015.godini koristila
financiranje održavanja komunalne infrastrukture i to za:
- održavanje nerazvrstanih cesta i putova u iznosu 17.243,49 kn.

za

OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 361-01/16-01/07
Urbroj: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ RH br. 86/12, 143/13.) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac,
(Službeni glasnik Općine Hercegovac br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Hercegovac na
sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine donosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini
Članak 1.
U Proračunu Općine Hercegovac za 2015.godinu planirana su sredstva od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 115.000,00 kuna (65% ukupnog
iznosa sredstava).
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koriste se za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih naselja na području naše Općine, a prema Programu gradnje
komunalne infrastrukture i Programu održavanja komunalne infrastrukture.
Članak 2.
Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u
2015. godini je 115.195,77 kn. Dio sredstva je utrošeno za:
- rekonstrukciju javne rasvjete u Vel.Trnavi u iznosu
42.275,00 kn
- izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju
39.150,00 kn.
Ostatak u iznosu od 33.770,77 kn ostalo je na žiro računu.
Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Hercegovac.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera

1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 041-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-01-16-2
Hercegovac, 22. 03. 2016.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 1/13),
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 22. ožujka 2015. godine
donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama
JLS na području Bjelovarsko-bilogorske županije

I.
Usvaja se Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Bjelovar, Klasa: 041-01/15-01/01, Urbroj: 613-09-16-77 od
11. siječnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 406-01/16-01/03
Urbroj: 2123/03-02-16-3
Hercegovac, 22. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 1/13),
Općinsko vijeće Općine Hercegovac dana 22. ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hercegovac, a koji je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel, nakon Odluke Općinskog načelnika, da svu
imovinu obuhvaćenu ovim Planom upravljanja, prije pristupanja realizaciji mjera i aktivnosti
iz Plana upravljanja, da prijedlog konkretnih mjera i aktivnosti na prethodnu suglasnost
Općinskom vijeću Općine Hercegovac.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Hercegovac.

PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE HERCEGOVAC
Uvod
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Hercegovac donosi Općinsko vijeće
na prijedlog Općinskog načelnika. S obzirom na to, Plan će se u sljedećim godinama
usklađivati sa sadržajem Nacionalnog programa reformi, koji Republika Hrvatska sastavlja za
duže razdoblje i dostavlja Europskoj komisija.
Plan se izrađuje sukladno Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske i Odlukom o donošenju Plana („Narodne novine“, broj 24/2014). Njime
se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja općinskom imovinom te izvedbene
mjere u svrhu provođenja.
Izvješće o provedbi Plana dostavljati će se do 31. ožujka tekuće godine Općinskom
vijeću na usvajanje.
Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom
imovinom, čija je održivost važna za život i rad budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana
osigurati da Općina Hercegovac bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih
interesa.
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će
dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo
države osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima
kulturnom i tradicijskom baštinom i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i prihode koji
se mogu koristiti za opće dobro.
Vlasništvo općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih
za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike
Općine. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Hercegovac trebalo bi poticati razvoj
gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života
svih građana općine.
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje prvi put do sada budući
isti nije bio izrađen niti na državnoj niti na regionalnoj razini.
Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se usavršavati, posebno u vidu
modela planiranja koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata
ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati maksimalno ukloniti
razvijanjem unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada.
Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za
upravljanje i raspolaganje općinskom imovinom.
Plan investicija:
Godišnje se planira iz proračuna Općine Hercegovac ukupno investirati oko 34,28 %
ukupnih prihoda za investicije i to: održavanje i rekonstrukcija lokalnih cesta i nogostupa,
uređenje mjesnog trga u Hercegovcu, izgradnju sustava javne rasvjete u parku u Hercegovcu,
38

održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, asfaltiranje staza na grobljima,
održavanje i uređenje mjesnih domova, uređenje poljskih putova te razvoj održivog
gospodarenja otpadom (zeleni otoci).

Izvor sredstava za investicije:
Investicije će se financirati iz poreznih izvora, izvora komunalne naknade i komunalnog
doprinosa, izvora prodaje nekretnina i građevinskog zemljišta, te sredstava zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta.

ZAJEDNIČKA VLASNIŠTVA SUKLADNO UREDBI KOMISIJI VLADE RH ZA
RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA
(NN 37/94)
Općina Hercegovac ima udjele u vlasništvu – kako slijedi:
-

Komunalac d.o.o., Garešnica – 15,70 % udjela u vlasništvu,
Voda d.o.o., Garešnica – 15,70 % udjela u vlasništvu,
Krugoval 93,1 Mhz d.o.o. Garešnica – 15,50 % udjela u vlasništvu,

Općinski načelnik je član nadzornog odbora u trgovačkim društvima te uredno prisustvuje
sastancima nadzornog odbora te godišnjim skupštinama društva.
Za sada nema interesa za prodajom udjela u istim trgovačkim društvima, stoga se ne donosi
niti odluka o rasporedu dobivenim sredstvima.

PLAN UPRAVLJANJA STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC
Ovim Planom definiraju se sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u
vlasništvu Općine:
1. Općina putem odluka Općinskog vijeća mora na racionalan i učinkovit način upravljati
poslovnim prostorima na način da oni poslovni prostori koji su potrebni samoj općinskoj
upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju
uprave. Svi drugi poslovni prostori, nakon odluka Općinskog vijeća biti će dodijeljeni
udrugama, športskim klubovima koji funkcioniraju po Zakonu o udrugama, te Kulturno –
umjetničkim društvima, svima sa područja Općine, na korištenje i održavanje, a preostali
moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove
prodaje javnim natječajem.
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2. Sukladno odlukama Općinskog vijeća, određeni poslovni prostori se mogu prodati, pri
čemu dio prihoda svakako treba uložiti u održavanje nekretnina koje ostaju u portfelju, čime
će se zadržati, odnosno povećati njihova vrijednost.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima i
poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske:
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
2. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
3. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01,
80/02, 81/02)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15)
5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
Poslovni prostori u vlasništvu Općine Hercegovac su:
 k.č.br. 912/3, k.o. Hercegovac, opisana kao kuća br. 135, dvorišna zgrada, dvor i
voćnjak, površine 2076 m2. poslovni prostor dan u zakup s ugovorenom zakupninom JOZA
d.o.o., površine 51,41 m2 te preostali poslovni prostor dan je na korištenje udrugama (Udruga
umirovljenika Općine Hercegovac te Dijabetička udruga Garešnica – Klub Hercegovac)
 k.č.br. 749/1, k.o. Hercegovac, opisana kao sajmište u ul. Hrvatskih branitelja,
površine 5546 m2. Poslovni prostor dan je u zakup s ugovorenom zakupninom PZ KORAN,
površine 600 m2, a preostali prostor koristi Općina Hercegovac za odlaganje kamena, šodera,
zemlje prilikom građevinskih radova
 k.č.br. 749/8, k.o. Hercegovac, opisana kao sajmište u ul. Hrvatskih branitelja,
površine 151 m2. Poslovni prostor dan je u zakup s ugovorenom zakupninom HRVATSKOG
TELEKOMA d.d..
 k.č.br. 746/4, k.o. Hercegovac, opisana je kao javna zgrada (vatrogasni dom) i park,
površine 1174 m2. Poslovni prostor vatrogasnog doma, površine 151,12 m2 koristi Vatrogasna
zajednica Općine Hercegovac i Dobrovoljno vatrogasno društvo Hercegovac. Ostatak
prostora se koristi kao javna površina
 k.č.br. 1194, k.o. Hercegovac, opisana je kao kuća br. 65 i dvorište, površine 590 m2.
Na predmetnoj čestici nalazi se zgrada ukupne površine 212,09 m2 u kojoj Općina
Hercegovac ima poslovni prostor površine 110 m2, a ostatak zgrade je u vlasništvu privatnih
osoba te Erste & Steiermarkische banke. Ostatak predmetne čestice se koristi kao javna
površina.
 k.č.br. 1196/1, k.o. Hercegovac, opisana je kao stambeno poslovna građevina kbr. 148,
kbr. 150 i kbr. 152, pomoćne građevine, spremišta, garaža, park i dvorište u Moslavačkoj
ulici, ukupne površine 1924,03 m2. Zgrada ukupne površine 305,61 m2 u vlasništvu je
privatnih osoba koji imaju u vlasništvu stanove, a prizemlje zgrade je u vlasništvu Općine
Hercegovac koji će se u buduće koristiti kao prostor Općine
 k.č.br. 1059, k.o. Velika Trnava, opisana je kao škola sa dvorištem, ukupne površine
692,63 m2, na kojoj se nalazi mjesni dom površine 312,36 m2. Poslovni prostor ukupne
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površine 49,30 m2 dan je u zakup sa ugovorenom mjesečnom zakupninom, dok se ostatak
prostora mjesnog doma koristi za različite javne namjene
 k.č.br. 1196, k.o. Ladislav, opisana je kao zemljište za sport i rekreaciju, dvorište i
zgrada mješovite uporabe (slobodnostojeća zgrada javne namjene), ukupne površine 6.691
m2, a koje je u vlasništvu Osnovne škole Slavka Kolara iz Hercegovca. Na predmetnoj čestici
nalazi se mjesni dom, ukupne površine 350,00 m2, kojeg održava Općina Hercegovac te se
koristi za različite javne namjene. U planu je izrada potrebne dokumentacije kako bi se riješilo
pitanje vlasništva nad dijelom čestice koja se odnosi na mjesni dom.
 k.č.br. 599/2, k.o. Palešnik, opisana je kao zgrada društvenog doma, zgrada
vatrogasnog doma, laktofriz, dvorište i put u Palešniku, ukupne površine 2914 m2. Vatrogasni
dom površine 158,39 m2 koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Palešnik bez naknade, dok
se prostor mjesnog doma površine 356,9 m2 koristi za različite javne namjene.
 k.č.br. 1422, k.o. Palešnik, opisana je kao dvorište, zemljište za sport i rekreaciju,
škola ukupne površine 6094 m2, na kojoj je izgrađena zgrada škole površine 300 m2, gdje je
organiziran odgoj djece od 1. do 4. razreda.
 k.č.br. 658, k.o. Ilovski Klokočevac, opisana je kao stražara u mjestu, ukupne površine
119 m2, na kojoj je izgrađen dio mjesnog doma površine 119 m2, a koji se koristi za različite
namjene

Općinska Odluka
Općina mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima na način da oni
poslovni prostori koji su potrebni općinskoj upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti
racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju općinske uprave. Svi drugi poslovni prostori
moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove
prodaje javnim natječajem.

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM I
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC

Građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Hercegovac su:
 k.č.br. 749/6, k.o. Hercegovac, opisana kao tržnica, ukupne površine 1583 m2,
namijenjena izgradnji rekreacijskog igrališta
 k.č.br. 311/2, k.o. Hercegovac, opisana kao gradilište, ukupne površine 1410 m2,
namijenjena izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 913/1, k.o. Hercegovac, opisana kao ograda, ukupne površine 332 m2,
društveno vlasništvo, u planu postupak sređivanja imovinsko-pravnih odnosa, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
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 k.č.br. 913/3, k.o. Hercegovac, opisana kao ograda, ukupne površine 380 m2,
namijenjena izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 913/4, k.o. Hercegovac, opisana kao vrt, ukupne površine 500 m2, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 913/5, k.o. Hercegovac, opisana kao vrt, ukupne površine 500 m2, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 913/6, k.o. Hercegovac, opisana kao voćnjak u selu, ukupne površine 309 m2,
namijenjena izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 914/1, k.o. Hercegovac, opisana kao voćnjak u selu, ukupne površine 324 m2,
namijenjena izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 914/2, k.o. Hercegovac, opisana kao put, ukupne površine 191 m2, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 912/7, k.o. Hercegovac, opisana kao put, ukupne površine 65 m2, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 912/8, k.o. Hercegovac, opisana kao put, ukupne površine 274 m2, namijenjena
izgradnji stambene zgrade ili pomoćnih garaža
 k.č.br. 319/16, k.o. Hercegovac, opisana kao stambena zgrada i dvor (kod ambulante),
ukupne površine 971 m2, na čestici je izgrađena stambena zgrada u vlasništvu privatnih
osoba, no čestica se i dalje vodi na Općinu Hercegovac
 k.č.br. 455/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao kuća br. 61 i dvor, ukupne površine 201
m2
 k.č.br. 705, k.o. Velika Trnava, opisana kao voćnjak, ukupne površine 471 m2
 k.č.br. 433/47, k.o. Palešnik, opisana kao nepoznato neplodno, ukupne površine 238
m2
 k.č.br. 433/49, k.o. Palešnik, opisana kao oranica, ukupne površine 1439 m2
 k.č.br. 494/1, k.o. Ladislav, opisana kao livada u mjestu, ukupne površine 324 m2
 k.č.br. 527/2, k.o. Ladislav, opisana kao voćnjak ograda, ukupne površine 579 m2
 k.č.br. 278/1, k.o. Ilovski Klokočevac, opisana kao kuća sa dvorištem u selu, ukupne
površine 446 m2
 k.č.br. 303/2, k.o. Ilovski Klokočevac, opisana kao kuća br. 3., dvor, vrt i livada u
Šavarnici, ukupne površine 3122 m2

Poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine Hercegovac su:
 k.č.br. 782/5, k.o. Hercegovac, opisana kao vrt ograda preko puta, ukupne površine
863 m2, suvlasništvo sa Republikom Hrvatskom
 k.č.br. 783/1, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 557 m2
 k.č.br. 784/2, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 3895 m2
 k.č.br. 924/4, k.o. Hercegovac, opisana kao bunar, ukupne površine 486 m2
 k.č.br. 679/5, k.o. Hercegovac, opisana kao livada velika ograda, ukupne površine 543
m2
 k.č.br. 1034/3, k.o. Hercegovac, opisana kao livada Bulinac, ukupne površine 3324 m2
 k.č.br. 1284, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica Dijelki, ukupne površine 74305 m2
 k.č.br. 454/5, k.o. Velika Trnava, opisana kao livada jarak, ukupne površine 504 m2
 k.č.br. 188/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica Mekote, ukupne površine 4873
2
m
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 k.č.br. 453/3, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 2216
m , vlasništvo Republike Hrvatske, u posjedu Općine Hercegovac, postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 532/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 7034
2
m , vlasništvo Republike Hrvatske, u posjedu Općine Hercegovac, postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 639/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao pašnjak Gornja Pravdašica, ukupne
površine 4460 m2, vlasništvo Republike Hrvatske, u posjedu Općine Hercegovac, postupak
sređivanja imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 147/7, k.o. Palešnik, opisana kao oranica u Palešnici, ukupne površine 257 m2
 k.č.br. 215/1, k.o. Palešnik, opisana kao pašnjak u Palešnici, ukupne površine 54 m2,
nasip ukinute željezničke pruge
 k.č.br. 529/2, k.o. Ladislav, opisana kao oranica Ograda, ukupne površine 3805 m2
 k.č.br. 673/2, k.o. Ladislav, opisana kao oranica Jazmak, ukupne površine 5409 m2
 k.č.br. 278/2, k.o. Ilovski Klokočevac, oranica Šavarnica kod kuće, ukupne površine
1231 m2
2

U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine Hercegovac udio čini građevinsko
zemljište koje predstavlja potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta.
Uz zadaću procjene pri kraju je uspostava registra imovine za što učinkovitije
upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine što podrazumijeva i
provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava
građenja i prava služnosti, rješavanjem zahtjeva razvrgnuća suvlasničke zajednice na
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i općine i drugih osoba, zatim provođenjem
postupaka osnivanja založnog prava, davanjem u zakup zemljišta, ako upravljanje i
raspolaganje njima nije u nadležnosti nekog drugog tijela.
Zakonski propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje građevinskim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske:
1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 94/2013),
2. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (»Narodne novine«, broj 80/2011),
U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine u
funkciji rasta i razvoja, važnu ulogu ima i prostorno planiranje. Zakonom o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) propisano je da se neki prostorni planovi donose
uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, međutim Republika Hrvatska
smatra potrebnim osigurati aktivnije sudjelovanje DUUDI-ja u procesu prostornog planiranja
u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebno tamo gdje su
planirane strateške investicije.
Slijedom navedenog, građevinsko zemljište u vlasništvu Općine prodavat će se
ponajprije:
1. U postupku javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
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prijedloga Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
obrazloženog prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
obrazloženog prijedloga ministarstava ili drugih središnjih tijela državne uprave

2. Bez postupka javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
 zahtjeva vlasnika objekata izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,
ako su ozakonjeni,
Pravo građenja ograničeno je stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje
njegova nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod nje, izgradi ili ima vlastitu nekretninu.
Izgrađena zgrada, ili ona koja tek bude izgrađena, pripadnost je prava građenja kao da je ono
ustvari zemljište.
Pravo služnosti jest ograničeno stvarno pravo na nečijoj nekretnini, gdje vlasnik
ovlašćuje nositelja da se na određeni način služi tom nekretninom, što je vlasnik te nekretnine
dužan trpjeti ili zbog toga nešto propuštati.
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine osnivanjem prava građenja
podrazumijeva visoku razinu prostornog planiranja, do razine definiranog zahvata u prostoru
Tijekom slijedećeg razdoblja - planirane su sljedeće aktivnosti:
 postupanje po postojećim zahtjevima za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine,
 započinjanje postupanja po novo zaprimljenim zahtjevima za raspolaganje
građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine
– zahtjevi i prijedlozi osoba javnog prava (primjerice Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste,
Hrvatske vode i slično) za investicije razvoja javne infrastrukture,
– zahtjevi za razvrgnuće suvlasništva Općine i drugih osoba na zemljištu, ako je to u interesu
Republike Hrvatske
– zahtjevi fizičkih osoba ako je njihov predmet od interesa za Republiku Hrvatsku ili Općinu
u smislu stvaranja uvjeta za poboljšanje životnog standarda i socijalnih pitanja građana.

PLAN UPRAVLJANJA CESTAMA, JAVNIM POVRŠINAMA, GROBLJIMA I
OSTALIM POVRŠINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC
Ceste u vlasništvu Općine Hercegovac:
 k.č.br. 327/4, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta u novoj ulici (Ulica Vladimira
Nazora), ukupne površine 507 m2,
 k.č.br. 331/3, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica Vladimira Nazora), ukupne
površine 1662 m2
 k.č.br. 1108, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica Stjepana Radića), ukupne
površine 2885 m2
 k.č.br. 317/2, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta, ukupne površine 1180 m2,
općenarodna imovina u posjedu Općine Hercegovac, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
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 k.č.br. 748/9, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 306 m2, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja imovinsko-pravne
dokumentacije
 k.č.br. 747/7, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 378 m2
 k.č.br. 736/11, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 198 m2
 k.č.br. 318/9, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 111 m2
 k.č.br. 319/17, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta (Ulica hrvatskih branitelja i dio
Ulice Dragana Fuksa), ukupne površine 593
 k.č.br. 320/5, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 111 m2
 k.č.br. 320/6, k.o. Hercegovac, opisana kao put (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 115 m2
 k.č.br. 331/2, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta (Ulica hrvatskih branitelja), ukupne
površine 374 m2
 k.č.br. 737/3, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica ograda (put pokraj Arlanda),
ukupne površine 281 m2, put prema poljoprivrednom zemljištu
 k.č.br. 1197/4, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta na Trgu kralja Zvonimira, ukupne
površine 163 m2
 k.č.br. 746/2, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta u Omladinskoj ulici, ukupne
površine 2739 m2
 k.č.br. 746/3, k.o. Hercegovac, opisana kao put u Omladinskoj ulici, ukupne površine
151 m2
 k.č.br. 749/5, k.o. Hercegovac, opisana kao put u sajmište (nastavak Omladinske
ulice), ukupne površine 1859 m2, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 809/8, k.o. Hercegovac, opisana kao cesta, ukupne površine 165 m2, prostor
nogostupa, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja imovinsko-pravne
dokumentacije
 k.č.br. 638/5, k.o. Velika Trnava, opisana kao put ograda, ukupne površine 245 m2, put
prema poljoprivrednom zemljištu
 k.č.br. 1/3, k.o. Velika Trnava, opisana kao put, ukupne površine 273 m2, put prema
poljoprivrednom zemljištu
 k.č.br. 147/1, k.o. Palešnik, opisana kao oranica u Palešnici, ukupne površine 122 m2,
nogostup uz cestu
 k.č.br. 1420, k.o. Palešnik, opisana kao stražarnica u selu, ukupne površine 1615 m2,
put prema groblju, parkiralište kod doma
 k.č.br. 1360/2, k.o. Palešnik, opisana kao put poljski, ukupne površine 698 m2, put
prema sokaku
 k.č.br. 452/8, k.o. Palešnik, opisana kao pašnjak u mjestu, ukupne površine 687 m2,
nogostup uz cestu
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 k.č.br. 748/3, k.o. Palešnik, opisana kao pašnjak u mjestu, ukupne površine 76 m2,
nogostup uz cestu
 k.č.br. 1104, k.o. Ladislav, opisana kao put ograda, ukupne površine 493 m2, pute
prema poljoprivrednom zemljištu
Javne površine u vlasništvu Općine Hercegovac:
 k.č.br. 1197/3, k.o. Hercegovac, opisana kao kuća sa dvorom, ukupne površine 205
2
m , prostor trga u Hercegovcu
 k.č.br. 1197/2, k.o. Hercegovac, opisana kao kuća i dvor, ukupne površine 205 m2,
prostor trga u Hercegovcu
 k.č.br. 1197/1, k.o. Hercegovac, opisana kao kuća i dvoru u selu , ukupne površine 205
2
m , prostor trga u Hercegovcu
 k.č.br. 912/1, k.o. Hercegovac, opisana kao dvor, ukupne površine 288 m2, prostor trga
u Hercegovcu
 k.č.br. 912/9, k.o. Hercegovac, opisana kao dvorište u selu, ukupne površine 288 m2,
prostor trga u Hercegovcu
 k.č.br. 912/4, k.o. Hercegovac, opisana kao dvorište, ukupne površine 288 m2, prostor
trga u Hercegovcu
 k.č.br. 912/5, k.o. Hercegovac, opisana kao dvorište, ukupne površine 288 m2, prostor
trga u Hercegovcu
 k.č.br. 746/1, k.o. Hercegovac, opisana kao park, ukupne površine 13038 m2, na
navedenoj čestici se nalaze mjesni park, dječje igralište, rukometno igralište te nogometno
igralište
 k.č.br. 311/1, k.o. Hercegovac, opisana kao gradilište, ukupne površine 788 m2
 k.č.br. 1109/2, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica u Ulici Dragana Fuksa, ukupne
površine 257 m2, izgrađen je nogostup
 k.č.br. 741, k.o. Hercegovac, opisana kao vrt pred kućom u selu , ukupne površine 162
2
m , javna površina ispred zgrade Općine
 k.č.br. 742/1, k.o. Hercegovac, opisana kao dvorište u Moslavačkoj ulici, ukupne
površine 259 m2, parkiralište ispred trgovine PPK
 k.č.br. 1057, k.o. Velika Trnava, opisana kao pašnjak, ukupne površine 61 m2, prostor
parkirališta ispred vatrogasnog doma
 k.č.br. 703/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica kod škole, ukupne površine
1115 m2, prostor igrališta
 k.č.br. 806, k.o. Velika Trnava, opisana kao pašnjak, ukupne površine 1367 m2, javna
površina na ulazu u naselje Velika Trnava
 k.č.br. 791/1, k.o. Palešnik, opisana kao nogometno igralište, ukupne površine 360 m2
 k.č.br. 1421, k.o. Palešnik, opisana kao livada u selu, ukupne površine 1334 m2,
prostor rukometnog igrališta
 k.č.br. 599/1, k.o. Palešnik, opisana kao oranica u mjestu, ukupne površine 94 m2,
prolaz između doma i kuće fizičke osobe
 k.č.br. 792/2, k.o. Palešnik, opisana kao oranica Ograda, ukupne površine 403 m2,
nogometno igralište
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 k.č.br. 795/6, k.o. Palešnik, opisana kao oranica Konačine, ukupne površine 504 m2,
nogometno igralište
 k.č.br. 1195, k.o. Ladislav, opisana kao vrt kod doma, ukupne površine 716 m2,
nogometno igralište
 k.č.br. 720, k.o. Ladislav, opisana kao voćar u selu, ukupne površine 435 m2,
općenarodna imovina u posjedu OŠ „Slavka Kolara“ U Hercegovcu, pokrenut će se postupak
sređivanja imovinsko pravne dokumentacije
 k.č.br. 721/3, k.o. Ladislav, opisana kao zemljište za sport i rekreaciju, ukupne
površine 2157 m2, općenarodna imovina u posjedu mjesnog odbora Ladislav, pokrenut će se
postupak sređivanja imovinsko pravne dokumentacije
 k.č.br. 662/1, k.o. Ilovski Klokočevac, opisana kao kuća br. 34 sa dvorištem u selu,
ukupne površine 673 m2, koristi se kao mjesni park
 k.č.br. 662/3, k.o. Ilovski Klokočevac, opisana kao kuća br. 80 sa dvorištem u selu,
ukupne površine 673 m2, koristi se kao mjesni park

Groblja u vlasništvu Općine Hercegovac:
 k.č.br. 1014/30, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica Luka, površine 1644 m2, na
kojoj je izgrađen objekt mrtvačnice i parkiralište
 k.č.br. 1014/53, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica Luka, površine 54 m2, koristit
će se kao prostor groblja
 k.č.br. 1024/6, k.o. Hercegovac, opisana kao groblje, ukupne površine 1183 m2
 k.č.br. 1023, k.o. Hercegovac, opisana kao groblje kraj puta u Tomašicu, ukupne
površine 9797 m2
 k.č.br. 816, k.o. Velika Trnava, opisana kao groblje, ukupne površine 3255 m2
 k.č.br. 815/1, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica kod groblja, ukupne površine
2496 m2, vlasništvo Republike Hrvatske, pokrenut će postupak sređivanja imovinsko-pravne
dokumentacije
 k.č.br. 599/4, k.o. Palešnik, opisana kao oranica u mjestu, ukupne površine 626 m2
 k.č.br. 603/2, k.o. Palešnik, opisana kao groblje, ukupne površine 2162 m2
 k.č.br. 603/1, k.o. Palešnik, opisana kao groblje, ukupne površine 18 m2
 k.č.br. 603/3, k.o. Palešnik, opisana kao groblje, ukupne površine 36 m2
 k.č.br. 609/2, k.o. Palešnik, opisana kao pašnjak, ukupne površine 1849 m2, groblje,
vlasništvo Republike Hrvatske, u posjedu Općine Hercegovac, pokrenut će postupak
sređivanja imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 478, k.o. Ladislav, opisana kao groblje, ukupne površine 3920 m2
 k.č.br. 152/7, k.o. Ladislav, opisana kao oranica Duga Mekota, ukupne površine 1921
2
m , koristi se kao groblje
 k.č.br. 477/2, k.o. Ladislav, opisana kao grmlje Dugačka Mekota, ukupne površine
755 m2, koristi se kao groblje
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Ostale površine u vlasništvu Općine Hercegovac:
 k.č.br. 901/1, k.o. Hercegovac, opisana kao vrt kod kuće u selu, ukupne površine 816
2
m , prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja imovinskopravne dokumentacije
 k.č.br. 901/5, k.o. Hercegovac, opisana kao put u Gredicu i Palešnicu, ukupne površine
259 m2, prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 901/7, k.o. Hercegovac, opisana kao oranica kod kuće, ukupne površine 111
2
m , prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja imovinskopravne dokumentacije
 k.č.br. 902/2, k.o. Hercegovac, opisana kao voćnjak kod kuće u selu, ukupne površine
475 m2, prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 902/4, k.o. Hercegovac, opisana kao voćnjak kod kuće u selu, ukupne površine
252 m2, prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 902/6, k.o. Hercegovac, opisana kao kuća broj 93 sa dvorištem u selu, ukupne
površine 273 m2, prostor oko vodotornja, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak
sređivanja imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 1161/6, k.o. Hercegovac, opisana kao dvorište, ukupne površine 29 m2, prostor
trafostanice, društveno vlasništvo, pokrenut će postupak sređivanja imovinsko-pravne
dokumentacije
 k.č.br. 489/9, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 54 m 2,
prostor laktofriza
 k.č.br. 685/2, k.o. Velika Trnava, opisana kao oranica ograda, ukupne površine 54 m2,
prostor laktofriza
 k.č.br. 430, k.o. Velika Trnava, opisana kao pašnjak, ukupne površine 129 m2, prostor
vatrogasnog doma, vlasništvo Republike Hrvatske, pokrenut će postupak sređivanja
imovinsko-pravne dokumentacije
 k.č.br. 1005/4, k.o. Ladislav, opisana kao laktofriz, ukupne površine 50 m2
 k.č.br. 1194/3, k.o. Ladislav, opisana kao laktofriz, ukupne površine 144 m2
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PLAN UPRAVLJANJA, ODNOSNO TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC
U financijskom planu proračuna osigurati će se određena sredstva za plaćanje svih režijskih
troškova, te za investicijsko održavanje ovih objekata, kako bi se priveli svrsi i bili prikladniji
za korištenje.
Također će se, a u skladu s politikom energetske učinkovitosti i održivosti, provesti mjere
energetske obnove objekata te izrade energetskih certifikata u suradnji s Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Ovim ulaganjima u energetsku obnovu, uštedjet će se i na
tekućim troškovima, a sredstva za te aktivnosti već su predviđena u financijskom planu.
Tablica 1 : Stanje registra imovine na dan 05. ožujka 2016. godine
R. br. Vrsta nekretnine

Broj

1.

poslovni prostor

11

2.

građevinsko zemljište

20

3.

poljoprivredno zemljište

17

4.

ceste

26

5.

javna površina

25

6.

groblja

14

7.

ostalo

12

UKUPNO
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PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE
1.
Potrebno je objaviti na web Općine sav popis imovine i konstantno ga ažurirati
2.
Organizirati učinkovitije korištenje imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja
novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske:
1.
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 94/2013)
2.
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013)
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/16-01/02
URBROJ: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22. 03. 2016.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 1/13),
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine
donijelo je

ODLUKU
o usvajanju prijedloga Statuta JVP Garešnica

I.
Usvaja se prijedlog Statut Javne vatrogasne postrojbe Garešnica, Klasa:
214-01/1601/15, Urbroj: 2123/01-07-16/1 koji je donijelo Upravno vijeće Javne
vatrogasne postrojbe na sjednici održanoj dana 28.01.2016.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/12-01/01
URBROJ: 2123/03-01-12-2
Hercegovac, 03. 04. 2012.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 2/09),
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 03. travnja 2012. godine
donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada JVP Garešnica

I.
Usvaja se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne
postrojbe Garešnica.

OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Ivan Koren v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/16-01/03
URBROJ: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22. 03.2016. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Službeni
glasnik, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 22. ožujka
2016. godine, donijelo je
ODLUKU
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM U
VLASNIŠTVU OPĆINE HERCEGOVAC

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak gospodarenja imovinom
vlasništvu Općine Hercegovac (u daljnjem tekstu: Općina).
Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke smatraju se nekretnine i pokretnine
vlasništvu Općine.
Pod gospodarenjem imovinom podrazumijeva se stjecanje, otuđivanje, davanje
najam odnosno zakup, korištenje i upravljanje te drugi načini raspolaganja nekretninama
vlasništvu Općine.

u
u
u
u

Članak 2.
Ova Odluka ne primjenjuje se na zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu
Općine te davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Općine budući da su
ti postupci uređeni posebnim odlukama.
Ova Odluka ne primjenjuje se na gospodarenje imovinom kroz postupke dodjele
koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s
posebnim zakonima.
Članak 3.
Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u vlasništvu Općine su općinski načelnik i
općinsko vijeće, pod uvjetima propisanim zakonom, Statutom Općine, ovom Odlukom i
drugim propisima.
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Općinski načelnik upravlja imovinom u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom,
Statutom Općine, ovom Odlukom i drugim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u
vlasništvu Općine i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine čija pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o stjecanju i otuđivanju te raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00
kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna,
općinski načelnik može odlučivati do najviše 70.000,00 kuna.
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju (odnosno čija je
pojedinačna vrijednost viša od 70.000,00 kuna) te raspolaganju imovinom čija je pojedinačna
vrijednost viša od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
Radnje u postupcima u svezi gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine iz ove
Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
Članak 4.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće gospodare imovinom u vlasništvu Općine
pažnjom dobrog domaćina, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u
interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine te radi osiguranja probitka i socijalne
sigurnosti stanovnika Općine.
Članak 5.
Nekretninu u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima na drugi način
raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u
slučajevima kada je zakonom i ovom Odlukom drugačije određeno.
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na
nekretninama u vlasništvu Općine, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, ako je
to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za
određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u
vrijeme njezinog utvrđivanja na području Općine.

II.

PRODAJA NEKRETNINA JAVNIM NATJEČAJEM

Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se putem javnog natječaja i to prikupljanjem
ponuda u zatvorenim omotnicama, a iznimno izravnom pogodbom i to isključivo u
slučajevima utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 7.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine raspisuje:
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općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00
kuna, općinski načelnik raspisuje natječaj ako pojedinačna vrijednost nekretnina iznosi do
najviše 70.000,00 kuna;
općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost nekretnina prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju
i otuđivanju te raspolaganju nekretninama (odnosno čija je pojedinačna vrijednost viša od
70.000,00 kuna) kao i onih nekretnina čija je pojedinačna vrijednost viša od 1.000.000,00
kuna.
U slučaju da je javni natječaj radi prodaje nekretnine raspisao općinski načelnik, a po
završetku provedbe javnog natječaja bude utvrđeno da vrijednost najpovoljnije ponude prelazi
iznos iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, odluku o prodaji nekretnine donosi općinsko vijeće.
Članak 8.
Odluka nadležnog tijela iz članka 3. ove Odluke o prodaji nekretnina putem javnog
natječaja obavezno sadrži:
oznaku nekretnine koja je predmet prodaje (adresu nekretnine, oznaku
katastarske čestice, katastarske općine, površinu te ostale podatke bitne za
pobližu oznaku nekretnine),
početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
podatke o namjeni nekretnine (ako je određena),
iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o načinu povrata odnosno
uračunavanja jamčevine u kupoprodajnu cijenu,
uvjete prvenstvenog prava kupnje, ako taj uvjet postoji,
kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
rok u kojem se ponuđači obavještavaju o rezultatima provedenog javnog
natječaja,
rok za zaključenje ugovora,
način i rok plaćanja kupoprodajne cijene,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine,
uputu o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u javnom natječaju,
pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se
javni natječaj poništava.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi
prodaje nekretnine.
Članak 9.
Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine prema procjeni
nekretnine učinjene od strane Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog
vještaka odgovarajuće struke.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržišna cijena koja ne može biti niža, ali
može biti viša od procijenjene vrijednosti.
Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi nadležno tijelo iz članka 7. ove Odluke
koje raspisuje javni natječaj.
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Članak 10.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno sadrži odredbe koje su obavezni
sadržaj odluke iz članka 8. ove Odluke.
Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog članka, može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prodaje nekretnine.
Članak 11.
Obavijest o natječajnom postupku objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelovit tekst
natječaja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine.
Članak 12.
Rok za podnošenje ponuda je najmanje 8, a najviše 15 dana od dana objave javnog
natječaja.
Javno otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 15 dana od isteka roka za
podnošenje ponuda.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u
roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u
ponuđenu cijenu.
Članak 13.
Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene.
Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako
ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija,
gubi pravo na povrat jamčevine.
Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem
kupoprodajne cijene više od 60 dana. U tom slučaju Općina ima pravo raskinuti ugovor.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u
roku 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Članak 14.
Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu
sjedišta Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za natječaj-ne otvaraj“.
Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti priloženi svi dokazi o
ispunjavanju uvjeta koju su navedeni u tekstu javnog natječaja.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku
dati zasebnu ponudu.
Natjecatelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj imaju pravo biti nazočni
otvaranju ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine
Hercegovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje, zavisno od vrijednosti početne cijene
nekretnine, osniva i imenuje općinski načelnik odnosno općinsko vijeće.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te zapisničara.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je javni natječaj propisno objavljen,
koliko je ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti
otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnik Povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva i zapisničar.
55

Zapisnik sa kompletnom natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz
članka 3. ove Odluke nadležnom za odlučivanje o prodaji nekretnine najpovoljnijem
ponuditelju.
Na osnovi provedenog postupka javnog natječaja, tijelo iz članka 3. ove Odluke
donosi odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju.
Tijelo iz čl. 3. ove Odluke može poništiti javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu,
bez obrazloženja.
Članak 15.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj čija ponuda je ostvarila najviši iznos
cijene u postupku provedbe javnog natječaja, prema kriterijima utvrđenima u odluci iz članka
8. ove Odluke, uz uvjet da ispunjava sve uvjete navedene u javnom natječaju.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem
smatra se ponuditelj koji je sljedeći po redu najvišeg iznosa cijene, uz uvjet da ispunjava sve
uvjete navedene u javnom natječaju.
U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju isti najviši iznos cijene, a ispunjavaju sve
uvjete javnog natječaja, kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je ranije
zaprimljena.
Članak 16.
Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne,
neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim uvjetima natječaja.
Članak 17.
Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine
najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora biti sastavljen u pisanom obliku.
Članak 18.
Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je dužan uz
kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu, radi
uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišne knjige, tek nakon što u cijelosti isplati
ugovorenu cijenu.
III.

PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM POGODBOM

Članak 19.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe
javnog natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo iznimno, u slučajevima predviđenim
zakonom i ovom Odlukom.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se prodati izravnom pogodbom u sljedećim
slučajevima:
kada je kupac Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske,
odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka
njenih građana,
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osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske
čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi
20 % površine planirane građevinske čestice,
osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili
drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s
detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine
planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu,
u drugim zakonom propisanom slučajevima.
Smatra se da je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje
vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture i
zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te drugih objekata čija
izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Općine.
Članak 20.
Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine
prodane izravnom pogodbom, analogno se primjenjuju odredbe članaka 17. i 18. ove Odluke.

IV.

KUPNJA NEKRETNINA U INTERESU OPĆINE

Članak 21.
Odluku o kupnji nekretnine u interesu Općine donosi općinsko vijeće ili općinski
načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Odluka mora biti obrazložena.
Smatra se da je kupnja nekretnina u interesu Općine, ako se nekretnine kupuju radi
izgradnje vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti
kulture i zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te izgradnje drugih
objekata čija izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na
području Općine.
Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na temelju prethodno provedenog javnog
natječaja, vodeći računa o tržišnoj cijeni nekretnine ili izravnom pogodbom u slučaju kada se
nekretnina može steći samo od određenog vlasnika.
V.

DRUGA STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
a) Pravo stvarne služnosti

Članak 22.
Pravo stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine može se osnovati između
Općine i stjecatelja prava stvarne služnosti ako se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:
ako je to nužno za bolje i korisnije gospodarenje povlasnom nekretninom,
ako se time bitno ne ograničava korištenje poslužne nekretnine koja je u
vlasništvu Općine,
ako se aktom o zasnivanju služnosti, odredi isplata naknade Općini.
Osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine provodi se
izravnom pogodbom.
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Članak 23.
Stjecatelj prava stvarne služnosti plaća Općini naknadu za osnivanje prava stvarne
služnosti.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, za osnivanje prava stvarne služnosti na
nekretninama u vlasništvu Općine ne plaća se naknada ako je stjecatelj prava služnosti osoba
javnog prava, a služnost se zasniva radi izgradnje infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu
kojim se uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Osobama javnog prava iz stavka 2. ove Odluke smatraju se: Republika Hrvatska,
jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i sljedeće pravne
osobe: pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji je osnivač
Republika Hrvatska te pravna osoba u vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači
jedinice lokalne, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave.
Infrastrukturnim građevinama iz stavka 2. ove Odluke smatraju se sljedeće građevine:
građevine prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture, za čiju izgradnju je utvrđen
interes Republike Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili prema posebnom zakonu, kao što
su ceste, vodne građevine, komunalni objekti, željeznička infrastruktura i slično.
Članak 24.
Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti i visini naknade za osnivanje tog prava
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku
3. ove Odluke.
Za određivanje visine naknade nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka može tražiti
procjenu Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog
vještaka odgovarajuće struke.
Članak 25.
O zasnivanju služnosti Općina i stjecatelj prava stvarne služnosti sklapaju ugovor
kojim uređuju međusobna prava i obveze.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom obliku.
b) Pravo građenja
Članak 26.
Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se na način i pod
pretpostavkama propisanim zakonom.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine može se zasnovati ugovorom.
Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora biti u pisanom obliku.
Članak 27.
Nositelj prava građenja dužan je Općini plaćati mjesečnu naknadu za zemljište u
iznosu prosječne zakupnine za takvo zemljište.
Odluku o osnivanju prava građenja i visini naknade koju plaća nositelj prava građenja
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku
3. ove Odluke.
Visinu mjesečne naknade nadležno tijelo će utvrditi na osnovi procjene Ministarstva
financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Iznimno, pravo građenja može se osnovati i bez naknade, kada to pravo stječu osobe
javnog prava radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju
imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
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Na određivanje pojma infrastrukturnih građevina i osoba javnog prava iz stavka 4.
ovog članka primjenjuju se odredbe stavaka 3. i 4. članka 22. ove Odluke.
Članak 28.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine dodjeljuje se putem javnog natječaja
javnim prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama.
Na postupak provedbe javnog natječaja radi dodjeljivanja prava građenja na
nekretninama u vlasništvu Općine analogno se primjenjuju odredbe ove Odluke o prodaji
nekretnina u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.
Založno pravo

c)

Članak 29.
Osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine može se
dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu Općine.
Pod interesom Općine iz stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava,
ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku
3. ove Odluke.
V.

ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Članak 30.
Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u
svrhu privremenog korištenja tog zemljišta, putem javnog natječaja, do njegovog privođenja
namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje
drugih radova za koje je potrebno ishoditi bilo koji akt koji se izdaje u svrhu odobravanja
građenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi
korištenja zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, radi uređenja i
korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, radi uređenja i korištenja zemljišta za
prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor, radi korištenja poljoprivrednog zemljišta, te
radi korištenja zemljišta za druge slične namjene, dozvoljeno je izvođenje građevinskih
radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa.
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada
skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.
Članak 31.
Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja. Na raspisivanje
i provedbu natječaja primjenjuju se odredbe ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine putem javnog natječaja.
Članak 32.
Ugovor o zakupu sklapa se najduže na rok od 50 godina.
Trajanje zakupa određuje se odlukom nadležnog tijela iz stavka 3. ove Odluke.
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko
ugovorom nije drukčije određeno.
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Zakupnika će u posjed uvesti povjerenstvo kojeg imenuje tijelo koje odlučuje o
davanju zemljišta u zakup, a koje se sastoji od predsjednika i 2 člana.
Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako
vrijeme, kao i u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.
Općina će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka:
ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe utvrđene ugovorom,
ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine,
u slučaju privođenja namjeni zemljišta sukladno dokumentaciji.
Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište
slobodno od stvari i osoba, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.
Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu zemljišta radi korištenja zemljišta za
poljoprivrednu namjenu prestao neposredno prije sazrijevanja plodova, zakupnik ima pravo
ubrati plodove u narednom razdoblju od 30 dana od dana prestanka ugovora.
Članak 33.
Za zakup zemljišta zakupnik plaća zakupninu u mjesečnom ili godišnjem iznosu.
Početna cijena zakupnine utvrđuje se prema procjeni nekretnine učinjene od strane
Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a mjesečna do 20-tog u mjesecu za tekući
mjesec.
VI.

RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

Članak 34.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na raspolaganje nekretninama analogno se
primjenjuju i na raspolaganje pokretninama u vlasništvu Općine.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.
U postupku predlaganja i donošenja pojedinačnih akata te zaključivanju pravnih
poslova u vezi nekretnina u vlasništvu Općine, općinski načelnik i općinsko vijeće polazit će
od ove Odluke vodeći računa da se odgovarajuće odredbe unesu u akt koji se donosi odnosno
ugovore koji se sklapaju.
Ovlašćuje se općinski načelnik da, po završetku propisanih postupaka, u ime Općine
sklopi ugovore kojima se raspolaže nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Hercegovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-01-16-2
Hercegovac, 22. 03. 2016.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 1/13),
Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici održanoj 22. ožujka 2015. godine
donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Hercegovac za 2015.g.

I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hercegovac
za 2015. godinu Klasa: 351-01/16-01/01, Urbroj: 2123/03-02-15-3 od ožujka
2016.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Dragutin Kučera v.r

61

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-01-16-1
Hercegovac, 22. 03. 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac («Službeni glasnik» Općine
Hercegovac 1/13), Općinsko vijeće Hercegovac, na 17. sjednici održanoj 22. ožujka 2016.
godine, donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite
Općine Hercegovac za 2015. godinu
Članak 1.
Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih
operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Hercegovac usvaja analizu stanja
sustava civilne zaštite za 2015. godinu.
Članak 2.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj
razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje
i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja
i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih
službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim
sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2015.
godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih
organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od
elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Hercegovac.
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su
procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i
službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga
se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
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Članak 3.
Općinsko vijeće Hercegovac usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga
sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine
Hercegovac KLASA: 810-01/15-01/07, URBROJ: 2123/03-01-15-1.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Hercegovac
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Hercegovac
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac
4. Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Garešnica
5. Veterinarska stanica Garešnica d.o.o. – ambulanta Hercegovac
6. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac sa pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim
društvima
7. Javna vatrogasna postrojba Garešnica
8. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
9. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite iz točke 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Za područje Općine Hercegovac umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i
Zapovjedništva civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Načelnik
Općine Hercegovac imenovao je Stožer civilne zaštite KLASA: 810-01/15-01/10, URBROJ:
2123/03-02-15-1 .
U Stožer civilne zaštite Općine Hercegovac imenovano je pet članova.
Stožer civilne zaštite obavlja prosudbu mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i
pripravnost za reagiranje, reagira u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te
poduzima potrebne aktivnosti i mjere za otklanjanje posljedica radi normalizacije života na
području na kojem je događaj nastao.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
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– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine
Hercegovac koji broji ukupno deset članova. Povjerenici su upoznati sa obavezama koje
trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su ustrojeni po teritorijalnom
principu za sva naselja općine.
Postrojba civilne zaštite Općine Hercegovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u
velikim nesrećama na području Općine Hercegovac
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac broji 33 osobe koju čini
zapovjedništvo i tri skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 28. 11. 2012. godine. Dio
pripadnika postrojbe ima odore, a svi su zaduženi sa reflektirajućim prslucima za oznakama
civilne zaštite.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 12. 03. 2014. godine proveo
osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite.
Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se
mobilizacija mogla što brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira,
poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja
i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Skloništa
Prostornim planom uređenja Općine Hercegovac („Službeni glasnik broj 1/04)
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi.
Općina Hercegovac u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.
Za područje Općine Hercegovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih
dobara, te Plan evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije, a koji je sastavni dio
Plana zaštite i spašavanja.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim izvješćima:
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Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
U sklopu Vatrogasne zajednice Općine Hercegovac djeluje 5 (pet) dobrovoljnih
vatrogasnih društava sa 50 (pedeset) članova i vatrogasnom opremom za prijenos i crpljenje
vode.
U 2015. godini nisu provođene vatrogasne vježbe niti je bilo vatrogasnih intervencija.
Općina Hercegovac je suosnivač Javne vatrogasne postrojbe Garešnica čiji su se
djelatnici kod obavljanja intervencija dužni pridržavati Plana uzbunjivanja i načina
postupanja pri obavljanju intervencija kao i Operativnog plana za provedbu, vođenje i
izvršenje vatrogasnih intervencija na području Bjelovarsko-Bilogorske Županije.
Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Garešnica
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Hercegovac komunalna tvrtka Komunalac d.o.o. Garešnica je od iznimne važnosti za
civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su stalno zaposleni
djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji
popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u
izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme),
12 pripravnika i 12 suradnika.
Tijekom 2015. godine na području Općine Hercegovac nije bilo angažiranja HGSS.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposlenog jednog djelatnika.
U okviru Crvenog križa djeluje služba Pomoći u kući starijih osoba. Također raspolažu sa
jednim dostavnim vozilom.
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi,
akcija solidarnost na djelu i edukacija prve pomoći mladih.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Hercegovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila
osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć
sljedećih udruga: Lovačko društvo „Jelen“ Hercegovac, te Športsko ribolovno društvo
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„Šaran“ Ilovski Klokočevac. Općine Hercegovac prema potrebama i prema posebnim
zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju
kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Hercegovac postojeći ljudski
kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti ne zadovoljavaju potrebe
civilne zaštite na području Općine Hercegovac
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz
osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima
zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne
zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
Članak 4.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2015. godinu:

red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

plan za 2015.
god
civilna zaštita
0
osposobljavanje stožera
0
smotra i osposobljavanje postrojbe
0
smotra i osposobljavanje povjerenika
0
nabavka opreme
0
izrada planskih dokumenata
0
provedba vježbi sustava civilne zaštite
0
aktiviranje,
mobiliziranje
i
djelovanje 0
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske 0
zaštite
ukupno
0
vatrogastvo
0
vatrogasna zajednica
81.000,00
javna vatrogasna postrojba
162.000,00
nabavka opreme
0
ukupno
243.000,00
udruge građana
2.000,00
HGSS
0
HCK – gradsko društvo
9.000,00
jačanje sposobnosti udruga za provođenje 0
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
(ugovori, oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)

realizirano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000,00
158.347,82
0
239.347,82
2.000,00
0
9.000,00
0
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4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

11.000,00
0
0

11.000,00
0
0

2.150,00
0

2.130,00
0

28.600,00
0

17.188,08
0

30.750,00
275.750,00

19.318,08
269.665,90

Članak 5.
Ova analiza će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Hercegovac

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera v.r.
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-01-16-2
Hercegovac, 22. 03.2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac («Službeni glasnik» Općine
Hercegovac br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na 17. sjednici održanoj 22.
ožujka 2016. godine, donijelo je
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Hercegovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Hercegovac usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Hercegovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine za svaku
od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i
ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili
katastrofa.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/2015) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Hercegovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine.
Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Hercegovac po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi
u Plan razvoja sustava civilne zaštite.
Članak 3.
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Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba
slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od
2016. – 2019. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite Općine Hercegovac imenovano je 5 članova.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim i operativnim dokumentima.
- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna
funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u
fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne
i uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne
zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u
organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje
obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti
i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Za područje Općine Hercegovac
njihovih zamjenika.

imenovano je 5 povjerenika civilne zaštite i 5

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju
proglašenja nastanka katastrofe
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Postrojba civilne zaštite Općine Hercegovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u
velikim nesrećama na području Općine Hercegovac.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac broji 33 osobe koju čini
zapovjedništvo i tri skupine.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju
proglašenja nastanka katastrofe
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
U sustavu vatrogastva na području Općine Hercegovac djeluje Vatrogasna zajednica
Općine Hercegovac koja objedinjuje rad 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U području zaštite i spašavanja vatrogastvo zauzima važan segment, a svoje
djelovanje Vatrogasna zajednica izvršava sukladno vlastitim operativnim programima rada uz
financijsko praćenje putem proračuna Općine Hercegovac.
Planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- Donošenje plana opremanja DVD-a s nužnom opremom za zaštitu od požara i
program rada,
- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi,
- aktivna učešća na intervencijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine,
tehničkim intervencijama i akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
- provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, posebno tijekom ljetnih mjeseci pri
povećanoj opasnosti od nastanka požara,
- edukacija i osposobljavanje stanovništva o opasnostima od požara
- ostale aktivnosti na povećanju operativne sposobnosti svih članica VZO Hercegovac
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Javna vatrogasna postrojba Garešnica
Općina Hercegovac je suosnivač Javne vatrogasne postrojbe Garešnica čiji su se
djelatnici kod obavljanja intervencija dužni pridržavati Plana uzbunjivanja i načina
postupanja pri obavljanju intervencija kao i Operativnog plana za provedbu, vođenje i
izvršenje vatrogasnih intervencija na području Bjelovarsko-Bilogorske Županije.
Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Garešnica i Voda d.o.o. Garešnica - distributer
vode i plina za područje Općine Hercegovac
Pravne osobe djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i
spašavanja za područje Općine Hercegovac. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za
provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- osiguranje pravilnog održavanja plinske mreže, te vodovodnog i hidrantskog sustava
na području Općine Hercegovac,
- nabavka opreme i vozila,
- ostale aktivnosti u vođenju brige o sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom
rukovanju u domaćinstvima
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u
izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila,
- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar,
- ostale aktivnosti
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposlenog jednog djelatnika.
U okviru Crvenog križa djeluje služba Pomoći u kući starijih osoba. Od većih akcija koje
provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu,
edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi.
Planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- nabavka opreme i vozila,
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- provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa,
- ustrojavanje interventnih timova crvenog križa,
- ostale planirane aktivnosti

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Hercegovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila
osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć
sljedećih udruga: Lovačko društvo „Jelen“ Hercegovac i Športsko ribolovno društvo „Šaran“
Ilovski Klokočevac. Općina Hercegovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima,
sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta
udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti
veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti
za odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju
podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija
stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja
uz nositelja DUZS,
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite
putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća
SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Općine Hercegovac („Službeni glasnik broj 1/04)
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi.
Općina Hercegovac u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća
financijska sredstva u proračunu:
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red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

plan za
2016.
godinu
civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje
postrojbe
smotra i osposobljavanje
povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava
civilne zaštite
aktiviranje, mobiliziranje i
djelovanje operativnih snaga
civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne
i dopunske zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za
provođenje mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite
(ugovori,
oprema,
preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih
osoba za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne
zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

plan za
2017.
godinu
15.000,00

plan za
2018.
godinu
15.000,00

plan za
2019.
godinu
15.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

80.000,00
150.000,00

90.000,00
25.000,00

90.000,00
25.000,00

90.000,00
25.000,00

115.000,00 115.000,00

115.000,00

3.000,00

10.000,00

230.000,00

11.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

11.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00
1.200,00
145.200,00 145.200,00

1.200,00
145.200,00

1.200,00
255.200,00
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Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Hercegovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine objaviti će se u «Službenom glasniku»
Općine Hercegovac.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2123/03-01-16-3
Hercegovac, 22. 03. 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Hercegovac («Službeni glasnik» Općine
Hercegovac 1/13), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na 17. sjednici održanoj 22. ožujka
2016. godine, donijelo je
Plan razvoja sustava civilne zaštite
Općine Hercegovac za 2016. godinu
Članak 1.
U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih
operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Hercegovac usvaja godišnji
plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hercegovac za 2016. godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/2015) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Hercegovac i
Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Hercegovac, donosi se Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hercegovac za 2016. godinu.
Članak 3.
Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2016. godini:
Stožer Civilne zaštite
Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA: 810-01/1601/10, URBROJ: 2123/03-02-15-1 od 27.11.2015.g.
Planirane aktivnosti stožera u 2016. godini:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim i operativnim dokumentima.
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- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna
funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u
fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
Povjerenici civilne zaštite
Za područje Općine Hercegovac općinski načelnik je imenovao povjerenike civilne
zaštite i njihove zamjenike Odlukom KLASA: 810-01/16-01/09, URBROJ: 2123/03-02-15-1
od 23.11.2015.g. Imenovano je 5 povjerenika i 5 zamjenika.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju
proglašenja nastanka katastrofe
Postrojba civilne zaštite Općine Hercegovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u
velikim nesrećama na području Općine Hercegovac.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac broji 33 osobe koju čini
zapovjedništvo i tri skupine.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi),
te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju
proglašenja nastanka katastrofe
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
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Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
U sklopu Vatrogasne zajednice Općine Hercegovac djeluje 5 (pet) dobrovoljnih
vatrogasnih društava sa 50 (pedeset) članova i vatrogasnom opremom za prijenos i crpljenje
vode.
U 2016. godini planira se provođene vatrogasne vježbe.
Općina Hercegovac je suosnivač Javne vatrogasne postrojbe Garešnica čiji su se
djelatnici kod obavljanja intervencija dužni pridržavati Plana uzbunjivanja i načina
postupanja pri obavljanju intervencija kao i Operativnog plana za provedbu, vođenje i
izvršenje vatrogasnih intervencija na području Bjelovarsko-Bilogorske Županije.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- planirane vježbe,
- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi,
- ostale planirane aktivnosti
Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Garešnica i poduzeće za upravljanje vodom
Voda d.o.o. Garešnica
Djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za
područje Općine Hercegovac i aktiviraju se za provođenje mjera i postupaka u cilju
sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- osiguranje pravilnog održavanja plinske mreže, te vodovodnog i hidrantskog sustava
na području Općine Hercegovac,
- ostale aktivnosti u vođenju brige o sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom
rukovanju u domaćinstvima
- planirane vježbe u sustavu civilne zaštite,
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarskobilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele
Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme),
12 pripravnika i 12 suradnika.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila,
- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar,
- ostale planirane aktivnosti
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Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposlenog jednog djelatnika.
U okviru Crvenog križa djeluje služba Pomoći u kući starijih osoba.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa,
- ustrojavanje interventnih timova crvenog križa,
- ostale planirane aktivnosti
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Hercegovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila
osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć
sljedećih udruga: Lovačko društvo „Jelen“ Hercegovac i Športsko ribolovno društvo „Šaran“
Ilovski Klokočevac. Općina Hercegovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima,
sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta
udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
Lovačko društvo „Jelen“ Hercegovac
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- ostale planirane aktivnosti
Športsko ribolovno društvo „Šaran“ Ilovski Klokočevac
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- ostale planirane aktivnosti

Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja
se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti u 2016. godini:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja
uz nositelja DUZS,
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- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite
putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Općine Hercegovac („Službeni glasnik broj 1/04) i
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi.
Općina Hercegovac u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća
financijska sredstva u proračunu:
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

plan za 2016.
godinu
civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra
i
osposobljavanje
povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne
zaštite
aktiviranje,
mobiliziranje
i
djelovanje operativnih snaga civilne
zaštite
održavanje skloništa osnovne i
dopunske zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za

plan za 2017.
godinu
15.000,00

plan za 2018.
godinu
15.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

80.000,00
150.000,00

90.000,00
25.000,00

90.000,00
25.000,00

230.000,00

115.000,00

115.000,00

11.000,00

14.000,00

14.000,00

3.000,00

10.000,00
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4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba
za provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

11.000,00

14.000,00

14.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00
255.200,00

1.200,00
145.200,00

1.200,00
145.200,00

Članak 6.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Hercegovac za 2016.
godinu objaviti će se u «Službenom glasniku» Općine Hercegovac.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragutin Kučera v.r
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Broj 1/2016.

Službeni glasnik Općine Hercegovac

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/16-01/02
URBROJ: 2123/03-02-16-1
Hercegovac, 22.03.2016.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Općine Hercegovac prihvatilo je na sjednici održanoj
dana 22. ožujka 2016. godine

IZVJEŠĆE PO PLANU NABAVE
ZA 2015. godinu

I
Načelnik Općine Hercegovac podnosi Općinskom vijeću Općine Hercegovac Izvješće po planu nabave za 2015. godinu iz sredstva
Proračuna Općine Hercegovac.
II

Nabava se vršila po slijedećim robama, radovima i uslugama:

Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pozicija u
Planu
Proračuna
- konto

3221-15
3221-16
3221-15
3221-15
3221-15
3221-15
3221-15
3223-15
3223-56

3223-26
3223-15

Evidencijs
ki broj
nabave

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)
NOVI PLAN

OSTVARENJE

Uredski materijal - općina

5.600,00

4.066,64

Uredski materijal – izbori

-----

-----

5.200,00

5.095,60

240,00

72,11

Materijal i sredstva za čišćenje
i održavanje

2.400,00

1.881,51

Mater.za hig.potrebe i njegu

2.000,00

1.501,33

800,00

687,60

Energija – gorivo službeni
automobil

4.240,00

4.016,29

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

Energija – gorivo službeni
automobil

12.160,00

11.436,36

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

Energija – gorivo kosilice

8.000,00

7.366,12

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

Predmet nabave

Literatura (publikacije,
časopisi, glasila, knjige)
Arhivski materijal

Ostali materijal

Energija – plin za grijanje

Vrsta postupka
javne nabave

Ugovor o
javnoj
nabavi ili
okvirni
sporazu
m

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora
o javnoj nabavi
ili okvirnog
sporazuma

bagatelna, čl. 18.
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ureda
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

12.421,67

st.3. ZJN

12.240,00

9.720,79

6.800,00

1847,69

Energija – struja domovi

8.000,00

2.907,09

Energija – struja vrtić

3.700,00

2.783,71

58.000,00

55.896,87

Energija – struja mrtvačnica

800,00

118,98

3223-57

Energija – struja Dani
krumpira

400,00

248,43

3224-15

Općinski uredi – materijal za
tekuće održavanje

4.800,00

2.944,86

3224-17

Mjesni domovi – materijal za
tekuće održavanje

13.680,00

13.621,86

800,00

648,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

-----

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

7.400,02

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

6.150,34

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

3223-17
3223-41
3223-38
3223-15
3223-17
3223-38
3223-27
3223-29

3224-25

24.
3224-25
25.
3224-26
26.

13.200,00

3224-26

Eneregija- plin domovi

11.200,00
8.800,0

Eneregija- plin knjižnica
Eneregija- plin vrtić

9.411,06
7.172,36

Energija – struja uredi

Energija – javna rasvjeta

Nerazvrstane ceste – mat. za
tek. i invest. održ.-mostovi
Nerazvrstane ceste – mat. za
tek. i invest. održ.-sol za
posip.
Materijal za održavanje i
uređenje javnih zelenih
površina

8.400,00

Materijal za održavanje
kosilica i strojeva

6.480,00

480,00
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27.
28.
30.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

7.200,00

6.540,58

400,00

266,40

Sitni inventar

1.200,00

647,80

3232-30

Usluge tek. i inv. održavanja
-mjesna vaga

2.800,00

2.750,00

3227-15

Službena, radna i zaštitna
obuća i odjeća

200,00

160,70

Usluge mobitela

3.360,00

3.291,28

Usluge interneta

3.840,00

3.657,74

Usluge telefona i faxa-općina

2.800,00

2.606,86

Usluge telefona i faxa-knjiž.

3.600,00

3.383,71

Poštarina

9.120,00

9.011,80

Tekuće održavanje, popravci i
servisi – sl.automobil

2.240,00

1.632,29

2.400,00

2.362,34

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

2.007,90

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

3224-29

Materijal za održavanje i
uređenje groblja i mrtvačnice

3224-15

Materijal za održavanje i
uređenje sl.auta

3225-15

3231-56
3231-56
3231-15
3231-41
3231-15
3232-15
3232-56

42.
3232-15
43.

Službeni automobili – tekuće
održavanje, popravci i servisi
Aparati i strojevi - tekuće
održavanje uredske opreme
(telefoni, fax, računalna
oprema, strojevi i aparati)

2.560,00

3232-15

Usluge tek. i inv. održavanja
komp.programa

12.200,00

12.000,00

3232-25

Održavanje nerazvrstanih
cesta na području Općine
(asfaltiranje)

77.440,00

------

44.

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
Zakon o kom.
gospod.-Odluka o
kom.djel.

84

45.
3232-25
46.
3232-25
47.
3232-25
48.
3232-25
49.

3232-27

Usluge tek. i inv. održ. ner.
cesta
na području Općine – kamen,
prijevoz
Usluge tek. i inv. održ. ner.
cesta
na području Općine-rad stroja
Usluge tek. i inv. održ. ner.
cesta
na području Općine-kanali
Usluge tek. i inv. održ. ner.
cesta
na području Općinećišć.snijega
Usluge tek. i inv. održavanja
javne rasvjete

35.440,00

3.600,00

10.560,00

8.000,00

15.000,00

13.750,00

Zakon o kom.
gospod.-Odluka o
kom.djel.
Zakon o kom.
gospod.-Odluka o
kom.djel.

4.200,00

Zakon o kom.
gospod.-Odluka o
kom.djel.

26.629,58

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

48.655,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

4.200,00
38.800,00

50.
3232-27
52.
53.
55.

3232-53
3232-26
3232-28

59.
3233-13
60.
3233-15
62.

3233-57

Zakon o kom.
gospod.-Odluka o
kom.djel.

Usluge tek. i inv. održavanja
javne rasvjete-rekonst.jav.ras.

55.200,00

Održavanje biciklističke staze

8.000,00

----

Održavanje kosilica i drugih
uređaja i strojeva

3.200,00

2.339,84

4.000,00

220,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

8.491,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

26.629,02

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

4.670,01

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

Usluge tek. i inv. održavanjapopravci kanalizacije
Usluge promidžbe i
informiranja- razni
promidžbeni materijal i
čestitke
Usluge promidžbe i
informiranja- Jedinstveni
upravni odjel
Usluge promidžbe i
informiranja – dani krumpira

11.200,00

28.000,00
4.800,00
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63.

3234-15

Opskrba vodom – općina
Komunalac

3234-17

Opskrba vodom-domovi

64.
65.
66.
68.
69.
70.
71.

3234-29

Opskrba vodom-mrtvačnica

2.280,00

2.274,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

1.920,00

1.101,07

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

560,00

489,29

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

3234-38

Opskrba vodom-vrtić

1.600,00

1.536,04

3234-15

Iznošenje i odvoz smeća –
općina Hercegovac

2.560,00

2.536,61

3234-29

Iznošenje i odvoz smeća –
groblja

3.600,00

3.600,00

3234-17

Iznošenje i odvoz smeća –
domovi

4.400,00

4.390,18

3234-37

Iznošenje i odvoz smeća –
renta Velika Mlinska

20.000,00

17.188,08

3234-15

Deratizacija

1.720,00

1.704,00

3234-28

Komunalne usluge-čišćenje
kanalizacije

800,00

220,00

Najamnina – Dani krumpira

16.000,00

15.630,00

960,00

960,00

6.400,00

4.573,34

73.
74.
75.
76.
78.

3235-57
3235-15
3237-15

79.
3237-15
80.
81.

Najamnina – Jed.upr.odjel
Ugovori o djelu
Ost.intelek.usluge – usl.
javnog bilježnika i
ost.int.usluge

3.200,00

3237-57

Ost.intelek.usluge i ugovori o
djelu – Dani krumpira

28.800,00

3237-23

Ost.intelek.usl.-programi,

56.000,00

694,79
28.531,59

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
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planovi,energ.certif. zgrada i
sl.
82.
83.
84.
86.
89.

3237-15
3237-15
3237-15
3237-27
3239-15

90.
3239-15,56
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

3239-15
3239-15
3292-15,56

19.150,00

st.3. ZJN

4.400,00

1.775,60

21.440,00

8.311,36

Usluge odvjetnika

1.760,00

500,00

Ug.o djelu-pop.na mreži
jav.ras.

3.000,00

2.875,00

2.500,00

1.875,23

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

1.373,96

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

Geodetsko-katastarske usluge
Izrada elaborata, projektne
dokumentacije i sl.

Ostale usluge – naknada
poreznoj upravi
Ostale usluge – Usluge pri
registraciji prijevoznih
sredstava
Ostale usluge-graf.i tiskarske
Ostale usluge
Premije osiguranja automobila

1.440,00
1.920,00

1.896,15

80,00

60,00

4.480,00

4.330,54

329313,15,56

Reprezentacija – roba za
reprezentaciju

22.400,00

22.370,50

329313,15,56

Reprezentacija – usluge

16.560,00

16.498,36

460,00

348,00

3295-15

Pristojbe i naknade javnobilježničke, sudske i dr.

3299-15

Rashodi protokola (vijenci,
cvijeće, svijeće i sl.)

1.600,00

1.584,00

3431-15

Bankarske usluge i usluge
platnog prometa

8.480,00

8.402,26

3861-34

Kap.pomoći trg.društvima u
jav.sektoru

120.000,00

118.000,00

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
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10.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

4214-33

Građevinski objekti-vodovod

40.000,00

-----

Građevinski objekti-kanaliz.

40.000,00

-----

Građevinski objekti-rasv.u
parku

44.800,00

----

Uredska oprema i namještaj

12.800,00

7.097,20

4227-26

Uređaji, strojevi i oprema za
ostale namjene- kosilice…

2.000,00

1.800,00

4227-26

Uređaji, strojevi i oprema za
ostale namjene-opr.za dj.igral.

87.200,00

2.239,96

255.000,00

255.000,00

4214-34
4214-27
4221-19

4212-15

Poslovni objekti

bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN
bagatelna, čl. 18.
st.3. ZJN

III
Financijska sredstva za nabavu iz točke II ovog izvješća bila su osigurana se u Proračunu općine Hercegovac za 2015. godinu.

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

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Kučera v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-07/16-01/01
URBROJ: 2123/03-02-16-1
Hercegovac, 30. ožujak 2016.
Na temelju članka 90. Statuta Općine Hercegovac, Načelnik Općine Hercegovac donosi

ODLUKU
o sufinanciranju osiguranja usjeva

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja premije osiguranja
poljoprivrednih usjeva za poljoprivrednike sa područja općine Hercegovac u 2016.g.
Članak 2.
Općina Hercegovac će putem javnog poziva odabrati najpovoljnije osiguravajuće
društvo.
Članak 3.
Sredstva za namjenu iz članka 1. ove odluke osiguravaju se iz slijedećih izvora u visini:
- 25% sredstava u proračunu općine Hercegovac, a maksimalno 500,00 kuna po jednom
poljoprivrednom proizvođaču.
U cilju provođenja ove Odluke, Općina i osiguravajuće društvo sklapaju ugovore kojima
se uređuje način korištenja sredstava sukladno stavku 1. ovog članka.
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke imaju obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju prebivalište na
području općine Hercegovac i imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu s
odabranim osiguravajućim društvom.

Članak 5.
Pravo na sufinanciranje iz općinskog proračuna neće ostvariti ona poljoprivredna
gospodarstva koja imaju dugovanja prema općinskom proračunu po bilo kom osnovu.
Članak 6.
Sufinanciranje se odobrava u visini 25% iznosa od zaključene police osiguranja za
tekuću godinu a maksimalno 500,00 kuna i sredstva su planirana u proračunu Općine
Hercegovac
Članak 7.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku»
Općine Hercegovac.
OPĆINSKI NAČELNIK
Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf.
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