SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE
SATNICA ĐAKOVAČKA
broj 7

Satnica Đakovačka, 02. prosinac 2020. godine
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Na temelju članaka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18., 110/18. i
32/20.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka,
broj 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici
održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
Odluku o I. Izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Ovom Odlukom članak 7. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/19.) mijenja se i glasi:
„ Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama iz članka 6. ove Odluke određuje
se u kunama po m3 građevine i iznosi:
ZONA I.
kn/m3
9,00 kn/m3

ZONA II.
Kn/m3
6,00 kn/m3

Za nezakonito izgrađene zgrade za koje je pokrenut postupak za donošenje rješenja o izvedenom
stanju jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama iz članka 6. ove Odluke
određuje se u kunama po m3 građevine i iznosi:
ZONA I.
kn/m3
1,00 kn/m3

ZONA II.
Kn/m3
1,00 kn/m3

„.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/20-01/06
URBROJ: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(Narodne Novine broj:29/19. i 98/19. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica
Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko
vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine
donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata
izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu
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Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnog kandidata izabranog sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Satnica
Đakovačka.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnog vijećnika izabranog s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Satnica Đakovačka planirana su u Proračunu
Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama i nezavisnom vijećniku
izabranom s liste grupe birača razmjerno broju njihovih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća Općine Satnica Đakovačka u iznosu 1.000,00 kuna po vijećniku godišnje.
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
izabranima s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po
svakom vijećniku Općinskog Vijeća Općine Satnica Đakovačka određenog sukladno stavku 2. ovog
članka što iznosi dodatnih 100,00 kuna.
Članak 3.
Sukladno članku 2. ove Odluke sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnog vijećnika izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Satnica
Đakovačka za 2021. godinu raspoređuju se na slijedeći način:
1.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) – 6.300,00 kuna
2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - 3.000,00 kuna
3.HRVATSKA STARNKA UMIROVLJENIKA - (HSU) - 1.000,00 kuna
4.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 1.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva se doznačuju tromjesečno u jednakim iznosima na žiro račun političke stranke i na posebni
račun za redovito financiranje djelatnosti nezavisnog vijećnika izabranog s liste grupe birača.
Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu ili članovima Općinskog vijeća Satnica Đakovačka nakon konstituiranja
istog prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2.
ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik odnosno vijećnici bio član u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka.
Ukoliko nezavisni član ili članovi Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka izabrani s liste grupe
birača nakon konstituiranja Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka postanu članovi političke
stranke koja participira u Općinskom vijeću Općine Satnica Đakovačka sredstva za redovito godišnje
financiranje ostaju tom članu Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka, na istog se nadalje
primjenjuju odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(Narodne Novine broj:29/19. i 98/19. – pročišćeni tekst) koje se odnose na nezavisne članove
predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave izabranog s liste grupe birača.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito
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godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata izabranih s liste grupe birača za 2020.
godinu (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/20.)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Klasa: 022-06/20-01/10
Urbroj: 2121/06-02/20-1

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Na temelju članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici
održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka
2020. – 2023.
Članak 1.
Usvaja se Strategija razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2020. – 2023., koju je izradio M&M
Consulting d.o.o., Stjepana Radića 36, 31 000 Osijek.
Članak 2.
Strategija razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2020. – 2023. godine sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 302-01/20-01/24
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (Narodne Novine broj:19/98., 50/12. i 89/17. –
pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30.
sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine donosi
ODLUKU
o grobljima
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima koja su u
vlasništvu Općine Satnica Đakovačka a posebice:
- upravljanje grobljima,
- mjerila i način dodjeljivanja ili ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenski razmaci ukopa i popunjavanja grobnih mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta
- uvjeti i mjerila naplate godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
- način i uvjeti korištenja groblja,
- pravila ponašanja na groblju.
Članak 2.
Groblja na području Općine Satnica Đakovačka su :
1. Mjesno groblje Satnica Đakovačka
2. Mjesno groblje Gašinci.
Članak 3.
Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom
Odlukom, dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljena, a nakon smrti tih osoba, njihovi
nasljednici.
Članak 4.
Groblje je komunalni objekt u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka kojega čini ograničeni prostor
zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevina i komunalna infrastruktura.
Pratećim objektima smatraju se mrtvačnica, krematorij, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za
ispraćaj umrlih i sl.
Članak 5.
Groblja na području Općine Satnica Đakovačka uređuju se i održavaju na temelju programa uređenja
groblja koji se odnosi na vremensko razdoblje od 30 godina, a u skladu s dokumentacijom prostornog
uređenja, sanitarnim propisima, ovom Odlukom, te zakonskim i drugim propisima.
Članak 6.
Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan
posebnim propisom.
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Do odabira pravne osobe ili drugog subjekta osnovanog prema uvjetima i na način propisan posebnim
propisom, poslove upravljanja grobljem obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka
(dalje u tekstu: Uprava groblja).
Članak 7.
Pod upravljanjem grobljem, koje poslove obavlja Uprava groblja, razumijeva se dodjela grobnih
mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na
način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a
osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Osim navedenih poslova upravljanja, pod upravljanje groblja, podrazumijeva se i:
- poslovi naplaćivanja naknade za dodjelu grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje
grobnih mjesta,
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, kao i drugih propisanih evidencija
sukladno Zakonu,
- poslovi naplate naknade za troškove unosa u katastar groblja,
- nadziranje korištenja objekata na grobljima,
- obavljanje ukopa,
- izrada, vođenje katastra groblja i vođenje evidencije o korisnicima grobnih mjesta
- predlaganje i planiranje razvoja i uređenja groblja na području Općine Satnica Đakovačka
- drugi poslovi propisani Zakonom i ovom Odlukom
Članak 8.
Poslove naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto, naplate godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta, izdavanje potrebnih uvjerenja o korištenju grobnih mjesta te
propisivanje uvjeta i izdavanje dozvole korisnicima za zahvate na izgradnji i rekonstrukciji
nadgrobnih spomenika ili grobnica kao i ostale poslove obavlja Uprava groblja.
Članak 9.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba u skladu sa odredbama
Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.
Članak 10.
Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se
iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u groblju počivaju.
Uprava groblja mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju
funkcionalne sposobnosti i na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama.
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.
Članak 11.
Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao
grobovi ili grobnice i grobovi i grobnice za polaganje urni.
Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj
posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.
Članak 12.
Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika ili pojedinačna grobnica,
obiteljska grobnica i grobnica za pokop više pokojnika.
Unutar jednog grobnog mjesta koje se uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan pokojnik,
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iznimno je dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta ukapati majku s djecom do 5 godina starosti.
Izuzetno se u jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog mjesta
ili njegovog nasljednika ukoliko je grob kod prvog (prethodnog) ukopa produbljen.
Članak 13.
Bruto dimenzija pojedinačnog grobnog mjesta odnosno pojedinačne grobnice iznosi najmanje
140x270 cm.
Bruto dimenzija obiteljske grobnice – dva stupca (dvije osobe) iznosi 190x270 cm.
Bruto dimenzija grobnice za više osoba – tri stupca (šest osoba) iznosi 270x270 cm.
Neto dimenzija za jednu umu iznosi 50 x 50 cm, a za četiri urne l m.
Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.
Kod zemljanih grobova prilikom ukopa treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa.
Razmak između grobnih mjesta mora iznositi najmanje 40 cm.
Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.
Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.
Članak 14.
Grobna mjesta se dodjeljuju prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda i korištenja
grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja uz suglasnost općinskog načelnika Općine Satnica
Đakovačka za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta
označenih u Položajnom planu groblja, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje
korisnika.
Uprava groblja može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta tj. mjesta na kojima nisu obavljani
ukopi, grobna mjesta za koje je utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja
su korisnici vratili odnosno ustupili Općini Satnica Đakovačka kao vlasniku groblja.
Članak 15.
Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za
budući ukop (osiguranje grobnog mjesta za života).
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog
mjesta.
Članak 16.
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome
donosi Rješenje (dalje u tekstu: Rješenje o dodjeli grobnog mjesta), kao upravni akt.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora sadržavati:
- podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i prezime, očevo ime, datum rođenja, OIB,
prebivalište i adresu stanovanja),
- podatke o grobnom mjestu (naziv groblja i broj grobnog mjesta),
- iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto,
- uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava korištenja grobnog mjesta (uvjete gubitka
ukoliko ne plaća godišnju naknadu za grobno mjesto),
- po potrebi druge podatke.
Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje
o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi Uprave groblja.
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Članak 17.
Pravo ukopa na grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta:
korisnik groba) i članovi njegove obitelji ukoliko korisnik grobnog mjesta da suglasnost.
Članovi obitelji korisnika groba, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika,
izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.
Korisnik groba može pisanom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama na način
propisan Zakonom.
Pravo korištenja grobnog mjesta između korisnika grobnog mjesta i treće osobe ustupa se
Ugovorom (kupoprodajnim ugovorom ili darovnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika).
Ovjereni Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog
korisnika u grobni očevidnik.
Da bi se mogao izvršiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta trećoj osobi, za predmetni grob
treba podmiriti sve nepodmirene financijske obveze za predmetni grob (nepodmireni dug za
dodjelu grobnog mjesta na korištenje i/ili nepodmireni dug nastao neplaćanjem godišnje grobne
naknade.
Članak 18.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se
ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob,
odnosno nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Uprava groblja objavit će na oglasnoj ploči groblja poziv prijašnjem korisniku grobnog mjesta,
koje se smatra napuštenim, da preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču, nadgrobni
spomenik, znakove, ogradu groba i sl.) uz uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne naknade za
zakonskim zateznim kamatama.
Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog članka u roku
od 90 dana od dana objave.
Ukoliko se prijašnji korisnik ni nakon 90 dana od objave na oglasnoj ploči ne pojavi, Uprava
groblja može grobno mjesto urediti kao slobodno mjesto (ukloniti obilježja, ukloniti eventualne
ostatke grobnog okvira i sl.) i pripremiti ga za eventualnu dodjelu novom korisniku.
Članak 19.
Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici temeljem
pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, međusobnim očitovanjem između nasljednika, ugovorom o
ustupaju zaključenim s korisnikom za vrijeme korisnikova života, te osobe koje su od ranije
upisane kao korisnici u očevidnik grobnih mjesta.
Nasljednik grobnog mjesta dužan je Upravi groblja dokazati da je grobno mjesto naslijedio.
Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod Uprave groblja zatražiti
prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnim knjigama.
Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije dodijeljeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od
nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni su međusobnim
očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta.
Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta.
Članak 20.
Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom očevidniku
ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu za dodjelu grobnog mjesta ili plaćanja
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godišnje grobne naknade.
Članak 21.
Ukop u popunjeni grob može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u grob,
odnosno nakon proteka od 30 godina od dana ukopa u grobnicu.
Članak 22.
Uprava groblja će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke
preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu.
Članak 23.
Nepoznate osobe ukapat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri
tome dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom korištenja
grobnih mjesta kojeg odredi Uprava groblja ili u zajedničku grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obaviti će se nakon što nadležna
državna tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja prema mjesnim
običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema umrlome.
Članak 24.
Groblja održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju od otpada,
održavanje prostora i građevina za obavljanje ispraćaja i smještaj umrlih do ukopa te uzgoj i
uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Pod otpadom u smislu stavka 2. ovog članka smatraju se svi materijali koji na bilo koji način
dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju, te ostaci vijenaca, cvijeća i svijeća na
grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su
propustili ih ukloniti.
Članak 25.
Redovno održavanje groblja obavlja se u skladu s godišnjim programom održavanja a
naročito obuhvaća sljedeće:
- održavanje građevina-mrtvačnice, spremišta, ograde (poslovi čišćenja)
- obrezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje novim nasadima
- košnja travnatih površina
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina
- održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice od snijega
- skupljanje i odlaganje otpada do mjesta za predviđenih za to na groblju (kontejnera).
Redovito održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade odnosno godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta.
Članak 26.
Uprava groblja dužna je pažnjom dobrog gospodara brinuti o provođenju radnja iz članka 25. Ove
Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a prostori, građevine i oprema u
funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.
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Članak 27.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom
trošku.
Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.
Članak 28.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te
održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to
uređeno mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna je
pismeno obavijestiti korisnika, a ukoliko korisnik ne postupi po opomeni, Uprava groblja izvršiti
će čišćenje na trošak korisnika.
Članak 29.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se
Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta te ove Odluke.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i
načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje od
Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.
Članak 30.
O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava groblja. Uprava groblja dužna je na podesnim mjestima na
groblju osigurati prostor za pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i slično, te odvoz i
uklanjanje istog.
Članak 31.
Za dodjelu grobnih mjesta i korištenje grobnih mjesta kao i pružanje grobnih usluga plaća se
naknada Upravi groblja.
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je Upravi groblja uplatiti:
naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (naknada kod dodjele grobnog mjesta) po
donošenju Rješenja o dodjeli grobnog mjesta, jednokratnom uplatom.
Korisnik kojemu je dodijeljeno grobno mjesto na korištenje po donošenju Rješenja o plaćanju
godišnje grobne naknade dužan je platiti Upravi groblja:
- godišnju grobnu naknadu odnosno godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, jedanput
godišnje za tekuću kalendarsku godinu, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća.
Obračun gore navedenih naknada i dostavu računa/uplatnica korisnicima vrši Uprava groblja.
Poslove evidentiranja prihoda od svih naknada, kontrolu i naplatu dospjele naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta obavlja i sve
potrebne poslove vrši Uprava groblja.
Članak 32.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade
utvrđuje Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka posebnom odlukom.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje
se prema broju ukopnih mjesta, bez obzira na to da li je netko ukopan ili ne.
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Članak 33.
Uprava groblja donosi Rješenje o plaćanju godišnje grobne naknade kao upravni akt s relevantnim
podacima o korisniku, grobnom mjestu i visini naknade.
Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog
korisniku.
Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje i to do 30. rujna
tekuće godine.
Članak 34.
Korisnik grobnog mjesta u koje je sahranjen poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu
oslobođen je plaćanja naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta ali samo za l (jedno)
ukopno mjesto gdje je i sahranjen poginuli hrvatski branitelj i kao i godišnje naknade za korištenje
tog jednog grobnog mjesta.
Članak 35.
Umrle osobe se u mrtvačnicu prenose u zatvorenom lijesu.
Lijes može biti drveni ili od drugog materijala, čvrst i nepropustan.
Lijes u kojem se pokojnik pokapa u izgrađenu grobnicu mora biti dvostruk, unutarnji limeni i
vanjski drveni.
Prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje obavlja se specijalnim vozilom. Prijenos pokojnika,
nakon obreda, od mrtvačnice do grobnog mjesta vrši se na uobičajeni način (nošenjem lijesa ili
prijevozom na kolicima).
Zabranjena je obavljati posmrtni obred nad otvorenim lijesom. Za prijenos umrlog od zaraznih
bolesti primjenjuju se posebni propisi.
Članak 36.
Umrli može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i odjeven.
Niti jedan umrli ne smije biti pokopan bez dozvole za ukop izdane od mrtvozornika ili nadležne
zdravstvene ustanove.
Dozvola za ukop mora biti uručena predstavniku Uprave groblja prigodom predaje, odnosno
preuzimanja umrlog za pokop.
Umrli se može sahraniti najmanje 24 sata nakon smrti, u skladu s propisima o službi pregleda
pokojnika.
Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja pokojnika u mrtvačnici izdaje sanitarna
inspekcija.
Poslije izvršene sahrane unose se utvrđeni podaci u grobni očevidnik i registar umrlih.
Za svako grobna mjesto, u registar grobova, kao nositelj prava korištenja može biti upisana samo
jedna fizička ili pravna osoba.
Članak 37.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop,
a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop.
Članak 38.
Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u
kojoj mora naznačiti slijedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave naručitelju ukopa
- osobne podatke o pokojniku
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- podatke o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop
- podatke o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta podatke o nasljednicima.
Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja
za dodjelu grobnog mjesta.
Članak 39.
Nakon podnošenja prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te
ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom odobrava ukop na određenom
grobnom mjestu.
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje Rješenje o
dodjeli grobnog mjesta.
Članak 40.
Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku
odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao
korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne naknade.
U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršiti će obračun zaostalih grobnih naknada, predložiti
naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je dati
posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih naknada.
Članak 41.
Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu
izvoditi fizičke i pravne osobe.
Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja.
U prijavi se osobito mora naznačiti:
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja radova
- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati
- izvođač radova
- opis i vrsta radova koji će se izvoditi
Uprava groblja dužna je u roku od osam dana odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje prijavljenih
radova.
S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Uprava groblja izdala suglasnost za izvođenje
radova korisniku grobnog mjesta, a po izvršenoj uplati naknade koja se plaća kod izvođenja
radova.
Obveznik uplate naknade za izvođenje radova je korisnik grobnog mjesta koji je ujedno i
obveznik grobne naknade.
Visinu naknade koja se plaća za izvođenje radova utvrđuje posebnom odlukom Općinsko vijeće
Općine Satnica Đakovačka i prihod je Proračuna Općine Satnica Đakovačka.
Članak 42.
Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji su dužni pridržavati se odredbi o radu na
groblju a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju,
a mogu se obavljati samo u radne dane od 7-15 sati, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane
vjerskih blagdana
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement , vapno i dr.) može se držati na
groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne
ometaju ostali korisnici
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja
radilište dovesti u prijašnje stanje
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- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni
putovi i staze koje odredi Uprava groblja.
Uprava groblja zabraniti će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne
prijave te koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju grobnih
mjesta.
Članak 43.
Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši odredbe
članka 28. i 29. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe ako
krše odredbe članka 41. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe
koje se ne pridržavaju odredbi iz čl. 12. i 13. ove Odluke.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za navedene prekršaje ovlaštena je pokretati Uprava
groblja.
Članak 44.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izgradnji, korištenju i upravljanju grobljem
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/07., 3/07. i 4/14.).
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-05/20-01/40
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (Narodne Novine broj:19/98., 50/12. i 89/17. –
pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30.
sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se visina naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima u Općini Satnica Đakovačka.
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Članak 2.
Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme utvrđuje se
jednokratna naknada u iznosu od:
- pojedinačno grobno mjesto – 400,00 kuna
- pojedinačna grobnica – 400,00 kuna
- obiteljska grobnica – 600,00 kuna
- grobnica za više osoba – 800,00 kuna.
Iznosi iz stavka 1. ovoga članaka važeći su za domicilno stanovništvo, dok se za ostale obračunavaju
iznosi u dvostrukom iznosu.
U smislu ove Odluke domicilno stanovništvo je ono koje u trenutku smrti ili
rezervacije grobnog mjesta ima prebivalište na području Općine Satnica Đakovačka.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno temeljem Rješenja o dodjeli
grobnog mjesta u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.
Članak 3.
Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se u iznosu od
20,00 kn po m² grobnog mjesta.
Članak 4.
Naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke prihod su Proračuna Općine Satnica Đakovačka.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-05/20-01/41
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (Narodne Novine broj:19/98., 50/12. i 89/17. –
pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30.
sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade za izvođenje obrtničkih radova na groblju
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se visina naknade za izvođenje obrtničkih radova na grobljima na području
Općine Satnica Đakovačka.
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Članak 2.
Visina naknade za izvođenje obrtničkih radova utvrđuje se za slijedeće radove i uz njih navedene
novčane iznose:
- izgradnja grobnice (jedan stupac)
- izgradnja grobnice (dva ili tri stupca)
- oblaganje grobnice (jedan stupac)
- oblaganje grobnice (dva ili tri stupca)
- postavljanje jednostrukog okvira
- postavljanje dvostrukog okvira
- oblaganje jednostrukog okvira
- oblaganje dvostrukog okvira
- postavljanje spomenika (nadgrobna ploča)
- postavljanje pokrovne ploče po komadu
- postavljanje dječjeg spomenika
- brušenje postojećeg spomenika (veliki)
- brušenje postojećeg spomenika (mali - dječji)
- adaptacija groba (jednostruki)
- adaptacija groba (dvostruki)
- izgradnja betonske staze oko groba

400,00 kuna
500,00 kuna
200,00 kuna
300,00 kuna
100,00 kuna
150,00 kuna
150,00 kuna
200,00 kuna
80,00 kuna
50,00 kuna
50,00 kuna
100,00 kuna
50,00 kuna
150,00 kuna
200,00 kuna
40,00 kuna

Članak 3.
Naknade iz članka 2. ove Odluke prihod su Proračuna Općine Satnica Đakovačka.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-05/20-01/42
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj:
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17. i 98/19. pročišćeni tekst) i članka 12. i 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), na svojoj 30 sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine,
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi
ODLUKU
o isplati novčane pomoći umirovljenicima
Članak 1.
Umirovljenicima sa područja Općine Satnica Đakovačka sa mirovinom manjom od 2.500,00 kuna
isplatit će se jednokratna novčana pomoć povodom božićnih blagdana u iznosu od 200,00 kuna.
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Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka prikupiti podatke potrebne za isplatu
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 402-10/20-01/02
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13., 137/15., 123/17. i
98/19. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj: 1/09.,1/13., 1/18. i 1/20.), na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020.
godine, Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći studentima
Članak 1.
Studentima s područja Općine Satnica Đakovačka koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
1. redovno pohađanje studija
2. izvanredno pohađanje studija uz redovno polaganje ispite i upisivanja tekuće akademske godine
3. imaju prebivalište na području Općine Satnica Đakovačka.
isplatit će se jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova školovanja u iznosu od 500,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Satnica
Đakovačka za 2020.godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 602-01/20-01/05
URBROJ: 2121/06-02/20-1

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 53. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne
novine broj:52/19, 42/20.) po prijedlogu Povjerenstva imenovanog Odlukom ministrice KLASA: 33408/20-01/297, URBROJ: 529-05-01-02/8-20-1 od 14.10.2020. godine, te uz prethodnu suglasnost
Ministarstva turizma i sporta KLASA: 334-08/20-01/48 , URBROJ: 529-05-01-02/8-20-2 od
9.11.2020. i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine,
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi

ODLUKU
o sklapanju sporazuma o neformalnom (projektnom) udruživanju Općine Satnica Đakovačka
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za sklapanje sporazuma radi udruživanja s ciljem razvoja i
oblikovanje područja Đakovštine u jedinstvenu, usklađenu i na tržištu afirmiranu destinaciju za
cikloturizam i ostale outdoor proizvode.
Članak 2.
Suglasnost za sklapanje sporazuma iz članka 1. ove Odluke odnosi se na udruživanje s Turističkom
zajednicom grada Đakova, te općinama Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Semeljci,
Strizivojna, Trnava, Viškovci, a sve na temelju suglasnosti Ministarstva turizma i sporta, Klasa:33408/20-01/48, Urbroj:529-05-01-02/8-20-2 od 9. studenoga 2020.godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje sporazuma iz članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Nacrt Sporazuma o udruživanju, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 334-01/20-01/03
Urbroj: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15., 118/18. i
31/20.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici
održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Satnica Đakovačka za 2020. godinu
I.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Satnica Đakovačka za 2020.
godinu u tekstu kako je predložena, a koja je prilog ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 810-01/20-01/18
Urbroj: 2121/06-02/20-2
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

KLASA:810-01/20-01/18
URBROJ:2121/06-01/20-1
Satnica Đakovačka, 27.studenoga 2020.
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA 2020. GODINU
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine broj:82/15., 118/18. i
31/20.) propisana je obveza predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. Analizu stanja sustava
civilne zaštite izrađuje općinski načelnik, te predlaže na usvajanje Općinskom vijeću Općine Satnica
Đakovačka.
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Stanje sustava civilne zaštite
Općina Satnica Đakovačka izradila je sve potrebne dokumente kojima je uređen sustav
civilne zaštite, kao i sustav zaštite od požara. Svi planovi i odluke koje su u nadležnosti
donošenja općinskog načelnika doneseni su sukladno Zakonu kojim se regulira sustav civilne
zaštite. U 2020.godini pokrenut je postupak izrade Revizije procjene ugroženosti od požara i
Revizije plana zaštite od požara. Izrađena je Procjena rizika od velikih nesreća za područje
Općine Satnica Đakovačka.
Općinski načelnik donio je Plan djelovanja civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka.
Proračunom Općine Satnica Đakovačka za 2020.godinu osigurana su sredstva za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u slijedećim iznosima:
- financiranje troškova sustava civilne zaštite u iznosu 15.000,00 kuna,
- dobrovoljna vatrogasna društva u iznosu 250.000,00 kuna
- Hrvatski crveni križ u iznosu 20.000,00 kuna
- Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu 5.000,00 kuna
Od navedenih planiranih sredstava u 2020.godini realizirano je slijedeće:
- dobrovoljna vatrogasna društva u iznosu 409.859,73 kuna
- Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu 4.000,00 kuna
- financiranje troškova sustava civilne zaštite u iznosu 24.004,75 kuna
- Hrvatski crveni križ u iznosu 8.500,00 kuna.
Godina 2020. obilježena je pandemijom koronavirusne infekcije COVID 19, stoga su sjednice
stožera civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka održavane češće nego je uobičajeno. Uz
članove Stožera civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka u radnjama potrebnim za
provođenje mjera sprječavanja širenja koronavirusne infekcije COVID 19, sudjelovali su
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Satnica Đakovačka, članovi Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Gašinci, Udruga žena Cicika,, te svi zaposlenici Općine Satnica
Đakovačka. Zaposlenicama na projektu „Uključimo ih u društvo“ prilagođene su projektne
aktivnosti na način kako bi više obratile pozornost na psihosocijalnu podršku svojim
korisnicima, ali i stalno upozoravanje korisnika na nužnost manjeg kretanja, s obzirom da su
im one bile na usluzi za obavljanje svih aktivnosti izvan kuće. Tijekom razdoblja izdavanja
propusnica za napuštanje mjesta prebivališta, bilo je osigurano dežurstvo službenika
Jedinstvenog upravnog odjela tijekom vikenda i u neradne dane. Svim mještanima osigurane
su zaštitne maske. Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava obavljali su kontrolu poštivanja
propisanih mjera, raznosili propusnice, obavljali dostavu hrane za životinje i dostavu malih
životinja za mještane.
Ukupno je održano šest (6) sjednica Stožera civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka na
kojima je tema bila određivanje i provođenje mjera u cilju sprječavanja širenja koronavirusne
infekcije.
Stožer civilne zaštite
Općinski načelnik, nakon održanih lokalnih izbora dana 21.svibnja 2017.godine, donio je
Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka.
Članovi Stožera civilne zaštite su:
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1. Vinko Sičaja, načelnik
2. Zlatko Mikešić, član, predstavnik Područne vatrogasne zajednice
3. Ivan Rendulić, član, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
4. Velibor Vojnović, član, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova,
5. Marina Vidić, član, predstavnik zdravstvene ustanove,
6. Matej Mihalj, zapovjednik DVD -a Gašinci
7. Đuro Brataljenović, predstavnik Hrvatskog crvenog križa
Dana 9.studenoga 2020.godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka
na temu poduzimanja mjera u zimskim uvjetima. Utvrđeno je da je potrebno osigurati čišćenje
nerazvrstanih cesta, posipati ih agregatima, osigurati pomoć staračkim domaćinstvima, pobrinuti se da
svaki mještanin održava čistim prostor ispred svoje kuće.
Povjerenici civilne zaštite
Općinski načelnik odlukom je imenovao povjerenike i njihove zamjenike. Imenovani su iz reda
pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Satnica Đakovačka.
Povjerenici civilne zaštite su:
1. Ivan Žulj za naselje Satnica Đakovačka
2. Ivan Grgurić za naselje Gašinci
Zamjenici Povjerenika civilne zaštite su:
1. Ivan Mikešić za naselje Satnica Đakovačka
2. Igor Franjić za naselje Gašinci
Postrojba Civilne zaštite opće namjene
Na snazi je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:8/19.).
Dobrovoljna vatrogasna društva
Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka i Gašinci svoje djelatnosti obavljaju sukladno
planovima i propisima kojima su uređene njihove djelatnosti. Sukladno Zakonu o vatrogastvu obavljen
je inspekcijski nadzor dana 27. svibnja 2020.godine. Cilj inspekcijskog nadzora je utvrditi provodi li
Općina Satnica Đakovačka svoje obveze sukladno Zakonu o vatrogastvu i podzakonskim aktima.
Nakon obavljenog nadzora utvrđeno je da Općina Satnica Đakovačka ispunjava svoje zakonske
obveze u svezi financiranja vatrogastva. Vatrogasni inspektor utvrdio je novčani iznos sukladno
Zakonu o vatrogastvu koji je Općina Satnica Đakovačka u obvezi doznačiti dobrovoljnim vatrogasnim
društvima. Osim zakonskih obveza Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka dodatno
pomaže vatrogastvo osiguravajući sredstva za poboljšanje prostornih uvjeta rada i nabave opreme
putem nacionalnih javnih poziva i javnih natječaja za dodjelu sredstava.
Ostale udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite
Na području Općine Satnica Đakovačka djeluju dva lovačka društva:
1. Lovačko društvo "Fazan" - Satnica Đakovačka,
2. Lovačko društvo "Vepar" - Gašinci,
3. Udruga žena „Cicika“ – Satnica Đakovačka.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.
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Temeljem članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine
broj:82/15., 118/18. i 31/20.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na
svojoj 30. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine donosi
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Satnica Đakovačka za 2021.godinu
Članak 1.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Satnica Đakovačka za
2020.godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Satnica
Đakovačka za razdoblje 2017. do 2020.godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika velikih nesreća za područje Općine Satnica
Đakovačka, te u skladu s Planom djelovanja civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka s ciljem
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Satnica Đakovačka za 2020.godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
Članak 2.
Ovim Planom utvrđuju se aktivnosti svih sudionika u sustavu civilne zaštite Općine Satnica
Đakovačka.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka prilikom donošenja proračuna za 2022.godinu donosi :
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021.godinu
b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Satnica Đakovačka s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
Članak 4.
Općinski načelnik donosi:
a) Plan vježbi civilne zaštite
b) Uskladiti propise iz nadležnosti izvršnog tijela sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
c) Voditi evidenciju članova postrojbe civilne zaštite i stožera civilne zaštite
Članak 5.
Stožer civilne zaštite:
a) Sudjelovati na osposobljavanju za članove Stožera civilne zaštite
b) Održati minimalno dva radna sastanka u tijeku godine na temu redovnih aktivnosti
c) Održavati sastanke, donositi i provoditi mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusne
infekcije COVID – 19, sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske
d) Redovno dostavljati podatke za potrebe ažuriranja Evidencije stožera civilne zaštite
Članak 6.
Postrojba civilne zaštite opće namjene:
a) Sudjelovati na osposobljavanju za članove Postrojbe civilne zaštite opće namjene
b) Redovno dostavljati podatke za potrebe ažuriranja Evidencije stožera civilne zaštite
c) Izvršiti smotru Postrojbe civilne zaštite opće namjene
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d) Održati vježbu u organizaciji s ostalim dionicima sustava civilne zaštite na području Općine Satnica
Đakovačka.
e) Edukacije djece u školama i vrtiću.
Članak 7.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite u svojim operativnim planovima planirat će provedbu mjera i
aktivnosti koje su organizacijski nužne za funkcioniranje sustava civilne zaštite
Članak 8.
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Satnica Đakovačka:
a) Izvršavati svoje redovne djelatnosti sukladno Zakonu o vatrogastvu i svom programu rada
(vježbe, obuke, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
b) Provoditi dežurstva u vrijeme povećane opasnosti od požara
Članak 9.
Projekcija za trogodišnje razdoblje
2021.
2022.
2023.
160.000,00 180.000,00 200.000,00
25.000,00
35.000,00
30.000,00

Redni broj

3.

Opis pozicije u proračunu
Tekuće donacije za vatrogastvo
Oprema za civilnu zaštitu
Tekuće donacije
Hrvatskom crvenom križu

4.

Hrvatska gorska služba spašavanja

1.
2.

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/20-01/19
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
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Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15., 118/18. i
31/20.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici
održanoj dana 02. prosinca 2020.godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Satnica Đakovačka

I.
Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Satnica Đakovačka, u čijoj izradi je u
svojstvu konzultanta sudjelovala tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek, Trg Lava
Mirskog 3/III, OIB:83442273157.
II.
Stupanjem na snagu ove Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Satnica Đakovačka
prestaje važiti Procjena rizika velikih nesreća Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:5/17.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/20-01/20
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Na temelju članka 17., stavka 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine: br:
82/15., 118/18. i 31/20.), te članka 31. Statuta Općine (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
1./09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj
dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2021. - 2024. godine
I.
Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka za
razdoblje 2021. do 2024. godine u tekstu kako su predložene, a koje su prilog ovom Zaključku i čini
njegov sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 810-01/20-01/21
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Na temelju članka 17., stavka 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine,
br:82/15., 118/18. i 31/20.), te članka 31. Statuta Općine (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
1./09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj
dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
SATNICA ĐAKOVAČKA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2024.GODINE
I. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15., 118/18. i 31/20.), (u daljnjem
tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa,
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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
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te ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe. Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga
civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje, upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim
nesrećama na svim razinama (strategijska, taktička i operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti
socijalno - ekonomske, političke, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti lanac naknadnih
nesreća koje mogu uzrokovati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Smjernice dugoročno predstavljaju kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz
godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se
postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga u Općini Satnica
Đakovačka. Smjernice se donose za razdoblje od četiri godine.
II. PROPISI KOJIMA SE REGULIRA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Općina Satnica Đakovačka izradila je sve potrebne dokumente kojima je uređen sustav zaštite
i spašavanja, kao i sustav zaštite od požara. Svi planovi i odluke koje su u nadležnosti donošenja
općinskog načelnika doneseni su sukladno propisima kojima se regulira sustav civilne zaštite, što je
provjereno i utvrđeno inspekcijskim nadzorom od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U
srpnju 2020.godine izrađena je Procjena rizika od velikih nesreća za području Općine Satnica
Đakovačka, kojom se izvan snage treba staviti, po donošenju Odluke predstavničkog tijela, Procjena
rizika od velikih nesreća za području Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:5/17.). U tijeku je izrada Revizije procjene ugroženosti od požara i Revizije plana
zaštite od požara.
Općinsko vijeće na svojoj 20.sjednici održanoj dana 30.svibnja 2016.godine usvojilo je Plana
gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2016. do 2022.godine (dalje u
tekstu:Plan). Navedeni Plan biti će potrebno revidirati u predstojećem razdoblju.
U narednom četverogodišnjem razdoblju sukladno važećim zakonskim odredbama i prema
stvarnim potrebama Općine Satnica Đakovačka navedeni dokumenti će se ažurirati.
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka će prema potrebi usklađivati odluke čije je
donošenje u njegovoj nadležnosti, a to su:
1. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene
2. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Satnica
Đakovačka.
Općinski načelnik će usklađivati odluke iz svoje nadležnosti, te donositi pravilnike i planove
sukladno važećim zakonskim odredbama:
1. Plan vježbi civilne zaštite - donosi se za svaku kalendarsku godinu
2. Plan djelovanja civilne zaštite - donosi se za svaku kalendarsku godinu
3. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja - ažuriranje i imenovanje prema stvarnim
potrebama, uslijed nastalih promjena
4. Uskladiti propise iz nadležnosti izvršnog tijela sa Zakonom o sustavu civilne zaštite
5. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihove zamjenike iz redova članova
Postrojbe civilne zaštite
III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka provode sljedeće operativne
snage sustava civilne zaštite:
1. stožer civilne zaštite
2. operativne snage vatrogastva
3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
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5. udruge s područja Općine Satnica Đakovačka
6. postrojba i povjerenici civilne zaštite
7. koordinatori na lokaciji
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite Povjerenici civilne zaštite biti će imenovani iz
redova članova Postrojbe civilne zaštite opće namjene.
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 mještanima 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
- organiziraju i provode potrebne mjere sprječavanja širenja bolesti sukladno uputama Nacionalnog
stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, prilagođeno situaciji na području Općine Satnica
Đakovačka.
Stožer civilne zaštite
Općina Satnica Đakovačka u obvezi je vođenja evidencije članova Stožera civilne zaštite i članova
Postrojbe civilne zaštite opće namjene. Evidencija se vodi na propisanim obrascima, te se dostavlja
nadležnom upravnom odjelu Osječko-baranjske županije. Imenovanje Stožera civilne zaštite planira se
neposredno nakon lokalnih izbora, svake četvrte godine, te u slučaju potrebe ranije, prema nastalim
okolnostima.
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite u svojim operativnim planovima planirat će provedbu mjera i
aktivnosti koje su organizacijski nužne za funkcioniranje sustava civilne zaštite. Općina Satnica
Đakovačka dostaviti će potrebne dokumente iz sustava civilne zaštite svim pravnim osobama
imenovanima u sustav civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka.
Gradsko društvo Crvenog križa
Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo djeluje sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.
Djelatnost koju obavlja je osiguravanje i raspoređivanje humanitarnu pomoć za potrebe stanovništva
na području svog djelovanja. Jedna od djelatnosti je obuka i opremanje ekipe za izvršavanje zadaća u
slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i
epidemija, vodi posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih izvanrednih situacija, pruža
psihosocijalnu potporu stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo. Općina Satnica Đakovačka u
razdoblju od 2021. - 2024. godine nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva Crvenog križa
Đakovo sukladno važećim posebnim propisima kojima se regulira djelovanje ove neprofitne
organizacije i sukladno propisima kojima se regulira financiranje neprofitnih organizacija.
Hrvatske gorske službe spašavanja
Općina Satnica Đakovačka planira sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti, te
redovite djelatnosti HGSS, na način da se ugovorom regulira sufinanciranje.
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Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik
Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih
snaga civilne zaštite.
Udruge u sustavu civilne zaštite
Na području Općine Satnica Đakovačka djeluju dva (2) Dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD
Satnica Đakovačka kao temeljno društvo, te DVD Gašinci. Operativne snage vatrogastva temeljna su
operativna snaga sustava civilne zaštite. Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi
određen je Planom zaštite od požara i Procjenom ugroženosti od požara za Općinu Satnica Đakovačka.
U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca,
te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno posebnim
propisima. U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži,
kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i
naobrazbe, izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog
otpada zbog požara na otvorenim prostorima te se uključiti u sveobuhvatnu akciju propagandnopromidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada
na ugrožavanje ljudskih života i materijalno - tehničkih resursa te ugrozu i štetnost na okoliš.
Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu
zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara. Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa
Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u periodu za kojeg se donose ove smjernice.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine, br:92/10.) u narednom četverogodišnjem
periodu potrebno je uraditi sljedeće:
1. ažurirati Procjenu ugroženosti od požara
2. ažurirati Plan zaštite od požara,
3. donositi godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požar,
4. izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,
5. donijeti plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti požara otvorenog
prostora
Završne odredbe
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Satnica Đakovačka za razdoblje
2021.
- 2024. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
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Na temelju članka 6., stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br:87/08.,
136/12. i 15/15.- pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine
Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA
PRORAČUNA
OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA
ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Satnica Đakovačka za 2020. godinu ( U daljnjem tekstu:Proračun)
sastoje se od:
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

PLAN
2020.

IZMJENA
+/-

NOVI PLAN
2020

%

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

32.439.000,00 -14.125.000,00

18.422.000,00

-43.21

UKUPNI RASHODI I IZDACI

32.439.000,00 -14.125.000,00

18.422.000,00

-43.21

24.439.000,00

-9.625.000,00

14.922.000,00

-38,69

24.339.000,00

-9.525.000,00

14.922.000,00

-38,69

100.000,00

-100.000,00

0,00

-

32.439.000,00

-14.125.000,00

18.422.000,00

-43.19

10.074.000,00

3.268.500,00

6.903.500

-31,40

22.365.000,00

-10.846.500,00

11.518.500,00

-48,50

-8.000.000,00

-4.500.000,00

-3.500.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
UKUPNI PRIHODI
6+7
PRIHODI
razred 6
PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE
razred 7
UKUPNI RASHODI
3+4
RASHODI
razred 3
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
razred 4
RAZLIKA VIŠAK – MANJAK

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.500.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 3.500.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA= 0,00
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Članak 2.
Ova izmjena Plana Proračuna za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/06
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj:68/18.,
110/18. i32/20. 36/15. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka br:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica
Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
I. IZMJENE
P R O G R A MA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2020. godini na području
Općine Satnica Đakovačka
I
U 2020. godini planira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1.
2.
4.

5.

PROCJENA
TROŠKA
GRADNJA
450.000,00

NAZIV OBJEKTA I
UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE
IZGRADNJA ODVODNJE (oba naselja)
IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA(oba
naselja)
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA,
KLIZIŠTE S. RADIĆA, UL. K.
BRANIMIRA SATNICA I OSTALI
CESTOVNI OBJEKTI
NASTAVAK IZGRADNJE VODOVODNE
MREŽE

4.000.000,00

1.090.000,00
10.000,00

IZVORI
FINANCIRANJA
Prihod zakup zemljišta
Prihod
komunalna
naknada, MUP RH
Hrvatske
vode,
Ministarstvo
graditeljstva,
MRR,
vlastiti prihodi
Prihod zakup zemljišta

II
Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Satnica Đakovačka.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 363-01/20-01/07
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj:6818.,
110/18. i 32/20. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka br. 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka
na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
I. IZMJENE
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2020.
godini na području Općine Satnica Đakovačka
I
U 2020. godini obavit će se radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:
______________________________________________________________________
NAZIV
PROCJENA
IZVORI
RADOVA
TROŠKOVA
FINANCIRANJA
______________________________________________________________________
Prihod posebna
1.
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
35.000,00
namjena
Prihod posebna
2.
ODRŽAVANJE GROBLJA
80.000,00
namjena
Prihod posebna
3.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
40.000,00
namjena
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
Prihod posebna
CESTA .
namjena
4.
240.000,00

II
Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Satnica Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/20-01/08
Urbroj:2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka,.02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
broj:20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. , 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na
svojoj 30. sjednici, održanoj dana 02. prosinca 2020.godine, donosi
I. Izmjene plana programa
korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Satnica Đakovačka za 2020. godinu
Članak 1.
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka za 2020.godinu je planski dokument kojim se
raspoređuje Utvrđuje se da je u planu proračuna za 2020.godinu planirani prihodi ostvareni
raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Satnica Đakovačka, kako slijedi:
KONTO
642

PRIHODI
Prihod od zakupa poljoprivrednog
zemljišta
UKUPNO PRIHODI

Planirano
700.000,00

Promjena
0,00

700.000,00

Novi plan
700.000,00
700.000,00

NAMJENA SREDSTAVA
Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga:

1.
konto
32375

Rashod opis
Geodetskokatarske usluge
Ukupno namjena
1.

Planirano

Ostvareno

Index

50.000,00
50.000,00

Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona

2.
-

Nije bilo plana rashoda vezanih za ovu namjenu
Razminiranje zemljišta

3.
-

Na području Općine Satnica Đakovačka nema minski sumnjivih područja, te se ne planira
utrošak sredstava za tu namjenu.

4. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanje ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu i akvakulturu.
KONTO

RASHODI

32329

Usluge održavanja nerazvrstanih
cesta, poljskih puteva i otresnica

4214
4214

Planirano

Promjena
+/-

Novi plan

300.000,00

-60.000,00

240.000,00

50.000,00

-40.000,00

10.000,00

Produženje vodovodne mreže
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih
voda

1.200.000,00

-750.000,00

450.000,00

Ukupno namjena 4.

1.550.000,00

-850.000,00

700.000,00
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Uređenje zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije

- Nije bilo plana rashoda vezanih za ovu namjenu.
6.

Očuvanje ugroženih područja i očuvanje biološke raznolikosti

KONTO

RASHODI

32369

Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih
životinja

30.000,00

50.000,00

80.000,00

Deratizacija
Saniranje divljih deponija
Ukupno namjena 6.

45.000,00
20.000,00
95.000,00

-2.000,00
6.000,00
54.000,00

43.000,00
26.000,00
149.000,00

32342
32349

Planirano

Promjena
+/-

Novi plan

7.Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede
- Nije bilo plana rashoda vezanih za ovu namjenu.
8. Sufinanciranje aktivnosti izrade programa, 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 toga Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave.
- Nije biloplana rashoda vezanih za ovu namjenu.
9. Druge namjene
- Nije bilo plana rashoda vezanih za ovu namjenu
Ukupno:
Novi Plan
Prihod

700.000,00

Rashodi

899.000,00

Manjak prihoda

199.000,00

Članak 2.
Ove I. Izmjene plana programa će se objaviti u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/20-01/05
Urbroj: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Temeljem članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj:
47/90., 27/93. i 38/09. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica
Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine donosi
I. IZMJENE
PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Općine Satnica Đakovačka za 2020. godinu
I.
U Proračunu Općine Satnica Đakovačka za 2020. godinu planiraju se sredstva za financiranje
javnih potreba u kulturi u iznosu od 130.000,00 kuna.
II.
Sredstva iz točke I ovog Programa koristit će se za realizaciju programa kulturno-umjetničkih
sadržaja:
zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
dramsku i kazališnu djelatnost,
filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
međunarodnu kulturnu suradnju.
manifestacije
III.
Raspodjelu sredstava za potrebe kulture utvrdit će Općinski načelnik Općine Satnica
Đakovačka na temelju provedenog javnog natječaja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima finanaciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine broj:26/15.) svojom Odlukom po prethodno pribavljenom mišljenju
Povjerenstva koje će provoditi javni natječaj.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/20-01/01
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
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Temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj:20/18.,
115/18. i 98/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30.
sjednici, održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području Općine Satnica Đakovačka za 2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Satnica Đakovačka
II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA
Sredstva za ostvarenje ovog Programa planiraju se u iznosu od 100,00 kn.
III. NAMJENA SREDSTAVA
Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta utrošit će se na
slijedeće projekte i aktivnosti:
Okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji poljoprivrednog zemljišta i povećanje vrijednosti
poljoprivrednog zemljišta – iskolčenje: 100,00 kuna
IV. REALIZACIJA PROGRAMA
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točki II i III. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna
Općine Satnica Đakovačka u skladu s dinamikom punjenja Proračuna.
Za realizaciju programa je zadužen Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Klasa: 320-01/20-01/06
Urbroj: 2121/06-02/20-1

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj 86/12, 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica
Đakovačka na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih
zgrada u prostoru za 2020. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuje se:
• opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
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• iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
II.
U 2020. godini u proračunu Općine Satnica Đakovačka s osnove naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se prihod od 10.000,00 kn.
III.
Navedena sredstva utrošit će se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja na području Općine: za financiranje
izrade elaborata, procjena i slične dokumentacije u iznosu od 10.000,00 kn.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točki II i III. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Satnica Đakovačka u skladu s dinamikom punjenja Proračuna.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/20-01/09
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 69. st. 4. Zakona o šumama ( NN broj: 68/18., 115/18., 98/19. i 32/20.) i članka 31.
Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13.,
1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 02.
prosinca 2020. godine, donosi
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuje se:
 opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
 iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
II.
U 2020. godini u proračunu Općine Satnica Đakovačka s osnove šumskog doprinosa planira se
prihod od 185.000,00 kn.
III.
Navedena sredstva utrošit će se sukladno Zakonu o šumama za izgradnju komunalne
infrastrukture, odnosno za financiranje projektne dokumentacije u iznosu od 185.000,00 kuna.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka

Stranica 207

Službeni glasnik

broj 7

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 321-01/20-01/02
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Na temelju članka 6., stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br:87/08.,
136/12. i 15/15.- pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. , 1/18. i 1/20..), Općinsko vijeće Općine
Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi

PLAN
PRORAČUNA
OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA
ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu ( U daljnjem tekstu:Proračun)
sastoje se od:
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

PLAN
2021.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

25.032.000,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI

25.032.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
UKUPNI PRIHODI
6+7
PRIHODI
razred 6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
razred 7
UKUPNI RASHODI
3+4
RASHODI
razred 3
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
razred 4
RAZLIKA VIŠAK – MANJAK

20.532.000,00
20.492.000,00
40.000,00
24.702.000,00
7.072.000,00
17.630.000,00

-4.170.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.500.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 330.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 4.170.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA= 0,00
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Članak 2.
Ovaj Plan Proračuna za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Satnica Đakovačka a primjenjuje se od 01.01.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/08
URBROJ: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.- pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica
Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko
vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu
I
U Proračunu Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu planiraju se sredstva za financiranje
javnih potreba u sportu u iznosu od 200.000,00 kuna.

II
Sredstva iz točke I.ovog Programa koristit će se za realizaciju sportskih programa:
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
- poticanje i promicanje sporta
- djelovanje sportskih udruga
- sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
- planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu
Satnica Đakovačka
III
Raspodjelu sredstava za potrebe sporta utvrdit će Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka na
temelju provedenog javnog natječaja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima
finanaciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine broj:26/15.) svojom Odlukom po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva
koje će provoditi javni natječaj.
IV
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka, a primjenjuje se od 1.siječnja 2021.godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/20-01/03
URBROJ: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Stranica 226

Službeni glasnik

broj 7

Temeljem članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 47/90.,
27/93. i 38/09. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.)Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka
na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu
I.
U Proračunu Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu planiraju se sredstva za financiranje
javnih potreba u kulturi u iznosu od 160.000,00 kuna.
II.
Sredstva iz točke I ovog Programa koristit će se za realizaciju programa kulturno-umjetničkih
sadržaja:
zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
dramsku i kazališnu djelatnost,
filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
međunarodnu kulturnu suradnju.
manifestacije
III.
Raspodjelu sredstava za potrebe kulture utvrdit će Općinski načelnik Općine Satnica
Đakovačka na temelju provedenog javnog natječaja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima finanaciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine broj:26/15.) svojom Odlukom po prethodno pribavljenom mišljenju
Povjerenstva koje će provoditi javni natječaj.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/20-01/02
URBROJ: 2121/06-2/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Stranica 227

Službeni glasnik

broj 7

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj:68/18.,
110/18. i 32/20.. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka br:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka
na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2021. godini na području
Općine Satnica Đakovačka
I
U 2020. godini planira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1.
2.
3.

PROCJENA
TROŠKA
GRADNJA

NAZIV OBJEKTA I
UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE
IZGRADNJA ODVODNJE I
VODOOPSKRBE (oba naselja)
IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA(oba
naselja)
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA,
KLIZIŠTE S. RADIĆA, UL. K.
BRANIMIRA SATNICA I OSTALI
CESTOVNI OBJEKTI
UKUPNO PROGRAM

IZVORI
FINANCIRANJA
Prihod zakup zemljišta

630.000,00
3.500.000,00

4.450.000,00
8.580.000,00

Prihod
komunalna
naknada, MUP RH
Hrvatske
vode,
Ministarstvo
graditeljstva,
MRR,
vlastiti prihodi

II
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka, a primjenjuje se od 1.siječnja 2021.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/20-01/10
URBROJ: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.68/18., 110/18.
i 32/20. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka br. 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na
svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
godini na području Općine Satnica Đakovačka
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I
U 2021. godini obavit će se radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:
______________________________________________________________________
NAZIV
PROCJENA
IZVORI
RADOVA
TROŠKOVA
FINANCIRANJA
______________________________________________________________________
Prihod posebna
1.
ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
50.000,00
namjena
Prihod posebna
2.
ODRŽAVANJE GROBLJA
80.000,00
namjena
Prihod posebna
3.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
40.000,00
namjena
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
Prihod posebna
4.
CESTA
250.000,00
namjena
420.000,00
UKUPNO

II
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka a primjenjuje se od 01.01.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/20-01/11
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
broj:20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine
Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na
svojoj 30. sjednici održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Satnica Đakovačka za 2021. godinu
Članak 1.
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka za 2021.godinu je planski dokument kojim se
raspoređuje Utvrđuje se da je u planu proračuna za 2021.godinu planirani prihodi ostvareni
raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Satnica Đakovačka, kako slijedi:
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PRIHODI
Prihod od zakupa poljoprivrednog
zemljišta
UKUPNO PRIHODI

Planirano
700.000,00
700.000,00

NAMJENA SREDSTAVA
Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga:

1.
konto
32375

Rashod opis
Geodetskokatarske usluge
Ukupno namjena
1.

Planirano
50.000,00
50.000,00

Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona

2.
-

nemamo planiranih rashoda vezanih za ovu namjenu
Razminiranje zemljišta

3.
-

Na području Općine Satnica Đakovačka nema minski sumnjivih područja, te se ne planira
utrošak sredstava za tu namjenu.

4. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanje ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu i akvakulturu.

KONTO

RASHODI

32329

Usluge održavanja nerazvrstanih
cesta, poljskih puteva i otresnica

4214
4214

Planirano
2021
250.000,00

Produženje vodovodne mreže
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih
voda

600.000,00

Ukupno namjena 4.

880.000,00

30.000,00

5.

Uređenje zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije

-

nemamo planiranih rashoda vezanih za ovu namjenu.

6.

Očuvanje ugroženih područja i očuvanje biološke raznolikosti
KONTO
32369

32342

RASHODI
Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih
životinja
Deratizacija

Planirano
80.000,00
50.000,00
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32349

Saniranje divljih deponija
Ukupno namjena 6.

broj 7
30.000,00
160.000,00

7.Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede
- Nije bilo plana rashoda vezanih za ovu namjenu.
8. Sufinanciranje aktivnosti izrade programa, 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 toga Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave.
-

nemamo planiranih rashoda vezanih za ovu namjenu

9. Druge namjene
nemamo planiranih rashoda vezanih za ovu namjenu
Ukupno:
Novi Plan
Prihod

700.000,00

Rashodi

1.090.000,00

Manjak prihoda

390.000,00

Članak 2.
Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka a primjenjuje
se od 01.01.2021.godine
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/20-01/07
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) te članka članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine
Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj 02. prosinca 2020. godine donosi
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih
zgrada u prostoru za 2021. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuje se:
• opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
• iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
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II.
U 2021. godini u proračunu Općine Satnica Đakovačka s osnove naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se prihod od 10.000,00 kn.
III.
Navedena sredstva utrošit će se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja na području Općine: za financiranje
izrade elaborata, procjena i slične dokumentacije u iznosu od 10.000,00 kn.
Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točki II i III. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Satnica Đakovačka u skladu s dinamikom punjenja Proračuna.
IV.
Program će se objaviti u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka a primjenjuje se od
01.01.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/20-01/12
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 69. st.4. Zakona o šumama ( Narodne novine broj:68/18., 115/18., 98/19. i
32/20.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici,
održanoj dana 02. prosinca 2020. godine, donosi
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuje se:
 opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
 iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
II.
U 2021. godini u proračunu Općine Satnica Đakovačka s osnove šumskog doprinosa planira se
prihod od 200.000,00 kn.
III.
Navedena sredstva utrošit će se sukladno Zakonu o šumama za izgradnju komunalne
infrastrukture, odnosno za financiranje projektne dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kuna.
IV.
Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2021. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 321-01/20-01/03
Urbroj: 2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08., 136/12. i 15/15. - pročišćeni
tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13. i 1/18.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 30. sjednici održanoj
dana 02. prosinca 2020. godine donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2021.godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje struktura Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2021.godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, te
promjena financiranja tijekom godine.
Članak 2.
Proračun Općine Satnica Đakovačka sastoji se od slijedećih dijelova:
- Opći dio Proračuna
- Posebni dio Proračuna
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023.
- Financijske projekcije za 2022.i 2023. godinu.
Članak 3.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, računa financiranja.
U Račun prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za
financijsku imovinu i otplate kredita i zajmova.
Posebni dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj
klasifikaciji.
Članak 4.
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023.godine sadrži rashode za investicije i kapitalne
donacije po proračunskim korisnicima, ekonomskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te
izvorima financiranja.
Članak 5.
Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2021. i 2022.
godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija.
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Članak 6.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u
njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Članak 7.
Za izvršavanje Proračuna u potpunosti je odgovoran općinski načelnik.
Članak 8.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom do visine utvrđene
u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, prema načelu racionalnog korištenja
ostvarenih sredstava.
Članak 9.
Sukladno članku 46. Zakona o proračunu, Općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava na
proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci
koja se umanjuje.
Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem
izvršenju Proračuna.
Članak 10.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 11.
Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna.
Dodjela sredstava korisnicima vršiti će se sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu
po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna.
Članak 12.
Stanje imovine utvrđuje se jednom godišnje zaključno s danom 31.prosinca tekuće godine.
Povjerenstvo za popis nepokretne i pokretne imovine Rješenjem imenuje općinski načelnik i donosi
Odluku o prihvaćanju Izvješća.
Članak 13.
Općina Satnica Đakovačka može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.
Dugoročno zaduženje Općine Satnica Đakovačka tijekom 2021. godine po osnovu planiranog
kreditnog zaduženja iz 2019. godine, a temeljem Odluke o zaduženju Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:3/19. iznositi će najviše 4.500 000,00 kuna glavnice.
Iznos obveza po glavnici ovog kreditnog zaduženja na kraju 2021. godine iznositi će 330.000,00 kuna.
Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna
prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.
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Članak 14.
Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način
predviđen ovom Odlukom.
Članak 15.
Ukoliko tijekom 2021.godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu mogu
se osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje usvaja Općinsko vijeće.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka, a primjenjuje se od 1.siječnja 2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/20-01/10
Urbroj: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 02.12.2020.
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