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Općinsko vijeće 

 
1. III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  OPĆINE BOSILJEVO ZA 2020. GODINU 
2. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. 

GODINU 
3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2020. GODINU 
4. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU 
5. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU 
6. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU 
7. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA  

EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2020. GODINU 
8. PRORAČUN OPĆINE BOSILJEVO ZA  2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 

GODINU 
9. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO ZA 2021. GODINU 
10. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
11. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
12. SOCIJALNI PROGRAMA ZA 2021. GODINU 
13. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. GODINU 
14. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU 
15. PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 
16. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA  EKSPLOATACIJU MINERALNIH 

SIROVINA ZA 2021. GODINU 
17. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRAŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINU 
18. ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BOSILJEVO 
19. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA  RAZVOJ  
20. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
21. PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH  NEPOGODA 
22. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA  U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 
23. ODLUKA O PRODAJI K.Č. BR. 587, K.O. VODENA DRAGA 
24. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNO ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE 
BOSILJEVO 

25. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA REDOVITO GODIŠNJE 
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE BOSILJEVO 

26. ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K.Č. 1782, 
K.O.BOSILJEVO 
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 2. 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

68/18) i članka 30. Statuta općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 01/2018 i 

02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici    održanoj dana 08.12.2020. 

godine donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2020. 

godinu (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 06/19), članak 4. mijenja se i glasi: 

 

I GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U 

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

1. Javne zelene površine                                                                                 20.000,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Izrada glavnog 

projekta za gradnju  i 

opremanje dječjeg 

igrališta-vrtić 

Bosiljevo 

k.č.br. 124/3, k.o. 

Bosiljevo 

 

5.1. Pomoći 

R0096-20.000,00 

20.000,00 

UKUPNO I                                                                                                             20.000,00 

II GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

1. Javne prometne površine                                                                          21.000,00      

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Izrada glavnog 

projekta za izgradnju 

nogostupa 

na ŽC3175 u dužini 

280 m parkirališta  

 

k.č.br. 1750/1, k.o. 

Bosiljevo 

 

1.1. Opći prihodi  

R0127-1-21.000,00 

 

21.000,00 

2. Javna parkirališta                                                                                    671.375,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

2.1. Izrada glavnog 

projekta za izgradnju 

parkirališta u 

Pribanjcima   

k.č. br. 6/1, 6/4, 8,  

k.o. Pribanjci 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0127-19.125,00 

19.125,00 

2.2. Izgradnja javnog 

parkirališta pored 

groblja 

u Pribanjcima 

k.č.br. 6/1, 6/4, 8, 

k.o. Pribanjci 

 

1.1. Opći prihodi 

R0125-176.000,00 

 

4.1. Prihodi za 

620.000,00 



Nadzor 

 

 

posebne namjene 

R0121- 129.000,00 

 

5.1. Pomoći 

R0129-315.000,00 

 

2.3. Nadzor izgradnje 

javnog parkirališta 

pored groblja 

Pribanjci 

 4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0127-9.375,00 

9.375,00 

2.4. Izrada glavnog 

projekta za izgradnju 

parkirališta pored 

groblja u Bosiljevu  

k.č.br. 114/7, k.o. 

Bosiljevo 

 

1.1. Opći prihodi 

R0127-1-22.875,00 

 

 

22.875,00 

3. Nerazvrstane ceste                                                                                     34.741,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

3.1. Izrada glavnog 

projekta za izgradnju 

NC Otok na Dobri-

Mateše-Grabrk-

Podumol 

Izdana građevinska 

dozvola, 10.9.2020. 

k.č.br. 1925, 1926, 

1927, k.o. Otok na 

Dobri, 

k.č.br. 1711, k.o. 

Grabrk 

1.1. Opći prihodi 

R0118-34.741,00 

(dio u 2020. godini) 

 

34.741,00 

UKUPNO II                                                                                                          727.116,00 

III POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN 

NJIHOVE REKONSTRUKCIJE 

1. Groblja                                                                                                        19.500,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Izrada glavnog 

projekta  uređenja 

groblja Bosiljevo-

izgradnja potpornog 

zida, ograde i 

pješačke staze na 

groblju  

k.č.br. 115/2, 

114/3, k.o. 

Bosiljevo 

 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0127-19.500,00 

19.500,00 

UKUPNO III                                                                                                           19.500,00 

UKUPNO    I+II+III                                                                                            766.616 ,00 
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                                                          Članak 2. 

 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa građenja komunalne infrastrukture 

osiguravaju se u Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu i utvrđena su u ukupnom  

iznosu 766.616,00 kuna iz sljedećih izvora: 

 

• vlastita sredstva iz Proračuna Općine Bosiljevo – 254.616,00 kuna, 

• komunalni doprinos - 7.000,00 kuna, 

• komunalna naknada - 160.000,00 kuna, 

• naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 10.000,00 kuna, 

• pomoći iz državnog proračuna – 335.000,00 kuna. 

 

 

Članak 6. 

 

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-04 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

              PREDSJEDNIK  

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

          MARIJAN MATEŠA 
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 3. 

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

68/18) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 

i 02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici  održanoj dana 08.12.2020. 

godine donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2020. 

godinu (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 06/19), članak 3. mijenja se i glasi: 

 

 

Red. 

broj 

Naziv  komunalne infrastrukture i vrsta 

radova 

Izvor financiranja Iznos 

I NERAZVRSTANE CESTE                                                                         620.000,00 

1. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta: 

obnavljanje i zamjena kolničkog zastora, ojačanje 

kolnika u svrhu obnove i povećanje nosivosti i 

kvalitete vožnje, mjestimični popravci kolničke 

konstrukcije, poboljšanje sustava odvodnje, 

obnova prometne signalizacije, sanacija obložnih 

zidova, pojedinačne korekcije geometrijskih 

elemenata ceste sa svrhom poboljšanja sigurnosti 

prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s 

lokacijskim uvjetima.  

Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i 

prometnih površina: čišćenje i popravljanje 

lokalnih oštećenja: krpanje udarnih rupa i 

mrežastih pukotina, presvlačenje novim slojem 

asfalta,  zimska služba, projektna dokumentacija i 

nadzor. 

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0117-339.800,00 

 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0121-120.200,00 

 

5.1. Pomoći 

R0119-150.000,00 

R0120-10.000,00 

 

620.000,00 

II JAVNA RASVJETA                                                                                      333.800,00 

1. Održavanje javne rasvjete, rekonstrukcija, 

zamjena drvenih stupova i lampi 

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0122-121.000,00 

R0135-49.800,00 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0123-18.000,00 

R0124-5.000,00 

R0137-50.000,00 

 243.800,00 



2. Potrošnja električne energije  4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0136-90.000,00 

   90.000,00               

III GROBLJA                                                                                                        81.312,00 

1. Uređenje i održavanje groblja, mrtvačnica i 

pratećih objekata i opreme  

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0126-35.512,00 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0139-17.000,00 

   52.512,00 

2. Električna energija 4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0138-3.800,00 

     3.800,00 

3. Održavanje čistoće i odvoz smeća sa groblja 4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0140-25.000,00 

   25.000,00 

UKUPNO     I+II+III                                                                                             1.035.112,00 

 

        Članak 2. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog Programa u ukupnom iznosu 

1.035.112,00 kuna, financira se sredstvima iz sljedećih izvora: 

 

• vlastita sredstva iz Proračuna Općine Bosiljevo –546.112,00 kuna, 

• doprinos za šume - 195.000,00 kuna, 

• naknada za koncesije i eksploataciju mineralnih sirovina – 51.000,00 kuna, 

• komunalni doprinos 13.000,00 

• grobna naknada – 65.000,00 kuna, 

• ostali nespomenuti prihodi – 5.000,00 kuna, 

• pomoći iz državnog proračuna – 160.000,00 kuna. 

           

Članak 3. 

 

Ove izmjene i dopune  Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-05 

Bosiljevo,08.12.2020.  

                                                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA    

          Marijan Mateša                                                                       
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 4. 

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (Narodne novine broj 68/18, 115/18, 

98/19, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 

01/18 i 02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27.  sjednici održanoj dana 

08.12.2020. godine donosi 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 06/19), članak 3. mijenja se i glasi:  

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2020. godinu planirana su  sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od 195.000,00 kuna. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za financiranje održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Bosiljevo: 

• nerazvrstane ceste – 120.200,00 kuna 

• javna rasvjeta – 73.000,00 kuna 

• održavanje groblja – 1.800,00 kuna. 

Članak 4. 

Ove izmjene i dopune  Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo.  

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-06 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Marijan Mateša 
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 5. 

 

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 

47/90, 27/93 i 38/09), te članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na  27.  sjednici 

održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

javnih potreba u kulturi Općine Bosiljevo za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Bosiljevo za 2020. (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 06/19) članak 2. mijenja se i glasi: 

Ovim Programom u 2020. godini financirat će se programske aktivnosti udruga u kulturi u 

iznosu 15.000,00 kuna. 

Članak 2. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-07 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

 

                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                         Marijan Mateša   
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 6. 

 

Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 

150/08 , 124/10, 124/11 , 86/12, 94/13 , 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 30. 

Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18,03/20),  

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27.  sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

javnih potreba u sportu Općine Bosiljevo za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba u sportu Općine Bosiljevo za 2020. godinu (Službeni glasnik 

Općine Bosiljevo broj 06/19), članak 1. mijenja se i glasi: 

Program javnih potreba u sportu Općine Bosiljevo za 2020. godinu utvrđuje  visinu sredstava 

koje će se doznačiti sportskim društvima nakon provedenog javnog natječaja. 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2020. godinu za  programske aktivnosti osigurana su 

sredstva u iznosu 36.259,00 kuna. 

Članak 2. 

Ove izmjene i dopune  Programa stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo.  

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-08 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                                                      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                    Marijan Mateša 
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 7. 

 

Na temelju članka  77.  Zakona o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14, 52/18, 115/18, 98/19 ), i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18, 

03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na  27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine 

donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

U  Programu utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu 

(Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 06/19), članak 1. mijenja se i glasi: 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2020. godinu predviđaju se sredstva naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 40.000,00 kuna. 

Članak 2. 

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-09 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Marijan Mateša 
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 1. 
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 8. 
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 9. 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12 i 15/15), i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni Glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 

02/2018, 03/20) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 

dana 08.12.2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO ZA 2021. GODINU 

 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna 

Općine Bosiljevo za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg 

zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom kao i prava i 

obveze proračunskih korisnika način provedbe Proračuna Općine Bosiljevo za 2021. godinu, 

upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih 

sredstava. 

 

II SADRŽAJ PRORAČUNA 

 

Članak 2. 

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. 

Opći dio Proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.- 2023.g., sadrži ciljeve i prioritete razvoja 

povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. 

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. 

 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM 

GODINE 

 

Članak 3. 

 

Proračun se izvršava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 201. 

godinu. 

Rashodi proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2021. godini, neovisno o 

njihovom plaćanju. 
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Članak 4. 

U Proračunu se osiguravaju sredstva za rad i programe Općinskog vijeća i Jedinstvenog 

upravnog odjela do razine planiranih prihoda Proračuna. 

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene određene Proračunom i to do visine 

utvrđene u njegovom posebnom dijelu prema načelima štednje i racionalnog korištenja. 

 Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za utvrđene namjene štedljivo i 

racionalno, sukladno podnesenom i odobrenom zahtjevu i planu korištenja istih.  

 

Članak 5. 

Proračun se izvršava u skladu s ostvarenom dinamikom priliva sredstava. 

Ako prihodi Proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini i Proračun se ne može 

uravnotežiti, Općinski načelnik u skladu s člankom 43. Zakona o Proračunu treba predložiti 

izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno 

rashodi i izdaci Proračuna. 

Iznimno, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju 

nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju na teret ostalih 

proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. 

 

Članak 6. 

Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih 

korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane 

Općinskog vijeća sukladno članku 46. Zakona o proračunu. 

Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće u polugodišnjem i 

godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna. 

 

Članak 5. 

Za izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik Općine Bosiljevo, a nalogodavac  za 

izvršenje Proračuna je Općinski načelnik Općine Bosiljevo. 

 

IV PRORAČUNSKA ZALIHA 

 

Članak 6. 

Sredstva proračunske zalihe za 2021. godinu utvrđuju se u iznosu od 20.000,00 kn, a koristit 

će se za namjene sukladno Zakonu o proračunu. 

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. 

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. 

O korištenju sredstava iz prethodnog stavka Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće na 

svojoj prvoj slijedećoj sjednici. 

 

V PRIHODI, NAPLATA I KORIŠTENJE 

 

Članak 7. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o 

visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za 

tekuću proračunsku godinu. 
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Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad 

iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. 

 

Članak 8. 

 

Sredstva za pomoć udrugama koja su osigurana u Proračunu raspoređivat će Općinski 

načelnik, temeljem javnog poziva, ovisno o dinamici pritjecanja prihoda i to udrugama: 

- čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, 

- koje ne obavljaju poslove iz djelokruga državne vlasti,  

- čija djelatnost nije financirana po posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih 

izvora, 

- koje uz program i financijski plan djelatnosti prilože izvješće o dosadašnjem izvršenju 

programa te financijska izvješća o svim izvorima sredstava. 

 

Članak 9. 

 

Ako se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom 

godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju sredstva za redovnu djelatnost 

Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o mogućnostima Proračuna. 

 

VI UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM OPĆINE 

 

Članak 10. 

 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u 

s kladu s posebnim propisima i Statutom Općine Bosiljevo. 

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Proračuna Općine Bosiljevo je Općinski načelnik. 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 

ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. 

 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu  01. siječnja 2021. godine,  a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6   

URBROJ:2133/12-03-20-11 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

                                                                   

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                           Marijan Mateša 
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 10. 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20) i članka 30. Statuta Općine 

Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 02/18, 03/20), u skladu s 

Izvješćem o stanju u prostoru Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

4A/20),  Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici,    održanoj dana 08.12.2020. 

godine donosi 

 

 

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se graditi u 2021. godini. 

 

Program sadrži: 

- procjenu troškova projektiranja, stručnog nadzora građenja, građenja, radnji, odnosno 

nabavke opreme, 

- iskaz financijskih sredstava odvojeno za svaku građevinu i ukupno te prema izvoru 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  određuju se: 

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja, 

2. građenje komunalne infrastrukture koja će se graditi izvan građevinskog područja, 

3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 

rekonstrukcije. 

 

Članak 3. 

 

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, stručnog nadzora građenja, procjena troškova  

građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja prikazani su tablično kako 

slijedi: 

 

 

I GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U 

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

2. Javne zelene površine                                                                                280.000,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Izgradnja i k.č.br. 124/3, k.o. 5.1. Pomoći 230.000,00 



opremanje dječjeg 

igrališta-vrtić 

Bosiljevo 

Bosiljevo 

 

R0096-230.000,00 

1.2. Izrada urbanističkog 

rješenja uređenja 

prostora ispred 

Vatrogasnog doma 

Bosiljevo 

k.č.br.125/2, k.o. 

Bosiljevo 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0127-25.000,00 

25.000,00 

1.3. Izrada glavnog 

projekta uređenja 

sportskih terena i 

igrališta  Kasuni 

k.č.br.338.337. 

338/4, 339, k.o. 

Pribanjci 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0127-25.000,00 

25.000,00 

UKUPNO I                                                                                                             280.000,00 

II GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

4. Javne prometne površine                                                                         620.000,00      

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Izgradnja nogostupa 

na ŽC3175 u dužini 

280 m 

k.č.br. 1750/1, k.o. 

Bosiljevo 

 

1.1. Opći prihodi 

R0159-420.000,00 

 

5.1. Pomoći 

R0146-200.000,00 

620.000,00 

5. Javna parkirališta                                                                                     620.000,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

2.1. Izgradnja javnog 

parkirališta pored 

groblja 

Bosiljevo 

k.č.br. 114/7, k.o. 

Bosiljevo 

 

1.1. Opći prihodi 

R0147-176.000,00 

 

4.1. Prihodi za 

posebne namjene 

R0121- 144.000,00 

5.1. Pomoći 

R0145-300.000,00 

 

620.000,00 

UKUPNO II                                                                                                        1.240.000,00 

III POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN 

NJIHOVE REKONSTRUKCIJE 

2. Groblja                                                                                                       619.742,00 

R.br. Naziv Lokacija Izvor financiranja Iznos 

1.1. Rekonstrukcija i 

uređenje groblja 

Bosiljevo-izgradnja 

potpornog zida, 

ograde i pješačke 

staze na groblju  

k.č.br. 115/2, 

114/3, k.o. 

Bosiljevo 

 

1.1. Opći prihodi 

R0158-45.000,00 

5.1. Pomoći 

R0128-202.767,00 

R0130-371.975,00 

 

619.742,00 

UKUPNO III                                                                                                         619.742,00 

UKUPNO    I+II+III                                                                                          2.139.742,00 
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Članak 4. 

 

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa građenja komunalne infrastrukture 

osiguravaju se u Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu i utvrđena su u ukupnom  

iznosu 2.139.742,00 kuna iz sljedećih izvora: 

 

• vlastita sredstva iz Proračuna Općine Bosiljevo – 641.000,00 kuna, 

• naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - 10.000,00 kuna, 

• komunalni doprinos - 49.000,00 kuna, 

• naknada za eksploataciju mineralnih sirovina - 135.000,00 kuna, 

• pomoći iz županijskog proračuna - 60.000,00 kuna, 

• ugovor sa Županijskom  upravom  za ceste za gradnju nogostupa - 200.000,00 kuna, 

• pomoći iz EU fondova-LAG – 371.975,00 kuna, 

• pomoći iz državnog proračuna – 672.767,00 kuna. 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa n snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-12 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Marijan  Mateša 
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 11. 

 

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 

68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20) i članka 30. Statuta Općine 

Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 02/18, 03/20), Općinsko vijeće 

Općine Bosiljevo na 27. sjednici  održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti obuhvaća 

obavljanje sljedećih poslova: 

-održavanje nerazvrstanih cesta , 

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

-održavanje javnih zelenih površina, 

-održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene, 

-održavanje groblja i krematorija unutar groblja, 

-održavanje čistoće javnih površina, 

-održavanje javne rasvjete. 

 

 

Članak 2. 

 

Komunalna infrastruktura održava se u skladu sa programom održavanja komunalne 

infrastrukture. 

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja  komunalne infrastrukture sa 

procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

pojedinu stavku Programa. 

 

 

Članak 3. 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini obuhvaća sljedeće radove i 

radnje: 
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Red. 

broj 

Naziv  komunalne infrastrukture i vrsta 

radova 

Izvor financiranja Iznos 

I NERAZVRSTANE CESTE                                                                         795.372,00 

1. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta: 

obnavljanje i zamjena kolničkog zastora, 

ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanje 

nosivosti i kvalitete vožnje, mjestimični popravci 

kolničke konstrukcije, poboljšanje sustava 

odvodnje, obnova prometne signalizacije, 

sanacija obložnih zidova, pojedinačne korekcije 

geometrijskih elemenata ceste sa svrhom 

poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne 

mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima.  

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0117-339.800,00 

 

4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0121-120.200,00 

5.1. Pomoći 

R0119-150.000,00 

R0120-10.000,00 

620.000,00 

2. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta i 

prometnih površina: čišćenje i popravljanje 

lokalnih oštećenja: krpanje udarnih rupa i 

mrežastih pukotina, presvlačenje novim slojem 

asfalta,  zimska služba, projektna dokumentacija 

i nadzor. 

4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0134-95.372,00 

5.1. Pomoći 

R0133-80.000,00 

 

175.372,00 

II JAVNA RASVJETA                                                                                      259.800,00 

1. Održavanje javne rasvjete, rekonstrukcija, 

zamjena drvenih stupova i lampi 

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0122-50.000,00 

R0135-29.800,00 

4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0123-35.000,00 

R0124-5.000,00 

R0137-50.000,00 

 169.800,00 

2. Potrošnja električne energije  4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0136-90.000,00 

   90.000,00               

III GROBLJA                                                                                                        70.800,00 

1. Uređenje i održavanje groblja, mrtvačnica i 

pratećih objekata i opreme  

1.1. Opći prihodi i 

primici 

R0126-25.000,00 

4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0139-17.000,00 

   42.000,00 

2. Električna energija 4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0138-3.800,00 

     3.800,00 

3. Održavanje čistoće i odvoz smeća sa groblja 4.1. Prihodi za posebne 

namjene 

R0140-25.000,00 

   25.000,00 

UKUPNO     I+II+III                                                                                             1.125.972,00 
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        Članak 4. 

 

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog Programa u ukupnom iznosu 

1.125.972,00 kuna, financira se sredstvima iz sljedećih izvora: 

 

• vlastita sredstva iz Proračuna Općine Bosiljevo –444.600,00 kuna, 

• doprinos za šume - 150.000,00 kuna, 

• naknada za koncesije i eksploataciju mineralnih sirovina – 31.372,00 kuna, 

• komunalna naknada – 180.000,00 kuna, 

• grobna naknada – 60.000,00 kuna, 

• ostali nespomenuti prihodi i naknade – 20.000,00 kuna, 

• pomoći iz državnog proračuna – 240.000,00 kuna. 

           

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se  u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-13 

Bosiljevo, 08.12.2020.                      

 

 

                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA    

             Marijan Mateša                                                                          
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 12. 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni 

glasnik općine Bosiljevo broj 01/18,  02/18, 03/20) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. 

sjednici održanoj dana  08.12.2020. godine donosi 

 

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE BOSILJEVO ZA 2021. GODINU 

 

I 

 UVOD 

Za provođenje mjera ovog Socijalnog programa Općine Bosiljevo svake godine se  

osiguravaju potrebna financijska sredstva u Proračunu Općine. 

Mjerama Socijalnog programa Općine Bosiljevo želi se pomoći socijalno najugroženijim 

stanovnicima, te najosjetljivijim skupinama stanovništva kao što su stari i nemoćni, 

umirovljenici i djeca,  u skladu sa financijskim mogućnostima Općine Bosiljevo. 

Stoga je cilj Socijalnog programa Općine Bosiljevo za 2021. godinu da utvrdi kriterije i način 

pomoći svojim stanovnicima, koji iz bilo kojih razloga ne mogu za sebe i svoju obitelj 

pribaviti dovoljno sredstva za dostojan život. 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Programu imaju slijedeće značenje: 

1. SAMAC – osoba koja nema obitelji i živi bez članova svoje obitelji 

2. OBITELJ – čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive 

3. SAMOHRANI RODITELJ – roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj 

zajednici, a sam skrbi za svoju djecu 

4. KORISNIK – osoba koja ostvaruje prava iz socijalnog programa 

 

Osnovni kriterij za ostvarivanje prava iz ovog socijalnog programa za korisnika su: 

- državljanstvo Republike Hrvatske 

- stalno prebivalište na području Općine Bosiljevo. 

 

Dodatni kriteriji utvrdit će se po svakoj pojedinoj mjeri Socijalnog programa Općine 

Bosiljevo. 

II 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA 

Mjere socijalnog programa su: 

1. Jednokratna pomoć  

2. Pomoć osobama s posebnim potrebama 

3. Sufinanciranje školske kuhinje 

4. Oprema novorođenčadi 

5. Naknade građanima i kućanstvima za nabavu ogrjeva 

6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

7. Sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i igraonice 

8. Pokloni školskoj djeci za Sv. Nikolu 

9. Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i smještaja u đačke domove 

srednjoškolaca 

10. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i pribora za osnovnoškolce 

11. Potpore studentima  
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1. JEDNOKRATNA POMOĆ 

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. 

bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja), prema ocjeni 

Načelnika Općine Bosiljevo nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne 

životne potrebe i ne ostvaruju prihode po bilo kojoj osnovi. Jednokratna pomoć odobrava se u 

novcu ili naravi. 

Jednokratna pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva isključivo po Odluci Načelnika 

Općine Bosiljevo. Preduvjet za ostvarivanje ove pomoći su i uredno podmirene obveze prema 

Općini ( npr. komunalna naknada). 

2. POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA 

Općina Bosiljevo sufinancirati će tijekom 2021. godine troškove rehabilitacije, prijevozne 

troškove i  nabavku određenih  pomagala osobama sa posebnim potrebama na temelju 

relevantne medicinske i ostale  dokumentacije. 

3. SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 

Pravo na sufinanciranje školske kuhinje imaju sva djeca koja pohađaju osnovnu školu u PŠ 

Bosiljevu i PŠ Grabrku. Iznos ovog oblika pomoći iznosi 50,00 kn mjesečno po djetetu. Uz 

zahtjev za ovaj oblik pomoći osnovni kriterij za ostvarivanje ovog prava je državljanstvo 

Republike Hrvatske i stalno prebivalište na području Općine Bosiljevo. Sredstva će se 

isplaćivati temeljem pismenog popisa OŠ «Ivan Goran Kovačić» PŠ Bosiljevo koji sadrži 

imena i prezimena djece koja pohađaju školu. 

Preduvjet za ostvarivanje ove pomoći su i uredno podmirene obveze prema općini ( npr. 

komunalna naknada). 

4. OPREMA NOVOROĐENČADI 

U sklopu ove mjere socijalnog programa, Općina Bosiljevo roditeljima, te samohranim 

roditeljima za svako novorođeno dijete na području Općine Bosiljevo dodjeljuje jednokratnu 

novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna.  

Za ostvarivanje ovog prava pored osnovnih kriterija za ostvarivanje prava potrebno je po 

rođenju djeteta dostaviti rodni list djeteta, potvrdu o prebivalištu za oboje roditelja, a u slučaju 

samohranog roditelja rješenje ili potvrdu odgovarajuće ustanove o statusu samohranog 

roditelja. 

Preduvjet za ostvarivanje ove pomoći su i uredno podmirene obveze kućanstva u kojem žive 

roditelji (samohrani roditelji) za obveze po osnovi komunalne naknade, poreza na tvrtku i 

ostalo. 

5. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA ZA NABAVU OGRJEVA 

Sukladno dostavljenom popisu Centra za socijalnu skrb o korisnicima pomoći za podmirenje 

troškova ogrjeva, Jedinstveni upravni odjel općine Bosiljevo na temelju donesenih rješenja 

zatražiti će od Karlovačke županije potrebna financijska sredstva radi izvršenja rješenja o 

odobravanju pomoći za ogrjev sukladno članku 38, 38a i 78. Zakona o socijalnoj skrbi. 

6. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA     

Općina Bosiljevo u 2021. godini pružat će pomoć u podmirivanju troškova stanovanja koji 

ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta: 

1. Korisnici pomoći za uzdržavanje za koje Centar za socijalnu skrb nakon provedenog 

postupka donese rješenje, te ne ostvaruju druge prihode 

2. Obitelj ili samac čiji mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je 

podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu  
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sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o 

socijalnoj skrbi. 

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti rješenje Centra za 

socijalnu skrb da je korisnik pomoći za uzdržavanje i potvrdu o nezaposlenosti sa Zavoda za 

zapošljavanje ili potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje da ne ostvaruje mirovinu te 

podatke o ostvarenim mjesečnim prihodima domaćinstva u zadnja tri mjeseca. 

Na osnovi procjene prosječne potrošnje i ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na broj 

članova domaćinstva, pomoć za podmirenje troškova stanovanja utvrđuje se: 

 

Broj članova 

domaćinstva 

Struja Komunalna 

naknada 

Utrošak vode 

Jednočlano   50,00 kn           prema rješenju 30,00 kn 

Dvočlano 60,00 kn Prema rješenju 30,00 kn 

Tročlano 70,00 kn Prema rješenju 40,00 kn 

Četveročlano 80,00 kn Prema rješenju 40,00 kn 

I dalje 90,00 kn Prema rješenju 40,00 kn 

 

Preduvjet za ostvarivanje ove pomoći su uredno podmirene obveze prema općini ( npr. 

komunalna naknada). 

Navedena pomoć isplaćivat će se na temelju podnesenog pismenog zahtjeva. 

7. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE SA PODRUČJA OPĆINE BOSILJEVO U 

    DJEČJIM VRTIĆIMA  

Općina Bosiljevo subvencionira smještaj djece sa područja Općine Bosiljevo, u programu 

pred škole pri Područnoj školi Bosiljevo za djecu starosti od 3 godine do polaska u školu 

iznad iznosa od 850,00 kuna do pune ekonomske cijene smještaja i u dječjim vrtićima u 

gradovima Duga Resa i Karlovac za jasličku dob  u visini 50 % cijene smještaja, temeljem 

ispostavljenih računa vrtića u kojima su djeca smještena. 

8. POKLONI ŠKOLSKOJ DJECI ZA SV. NIKOLU 

Povodom Sv. Nikole Općina financira kupnju poklona školskoj djeci koja pohađaju osnovnu 

školu  i vrtić na području Općine Bosiljevo u iznosu do 30,00 kuna po poklonu. 

9. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA U ĐAČKE DOMOVE    

    SREDNJOŠKOLACA SA PODRUČJA OPĆINE BOSILJEVO 

Općina Bosiljevo sufinancira cijenu mjesečne karte prijevoza srednjoškolaca od mjesta 

stanovanja do mjesta školovanja u vrijednosti razlike cijene koju financiraju Vlada Republike 

Hrvatske i Karlovačka županija. 

Sufinanciranje cijene prijevoza provodi se temeljem ugovora ili sporazuma sklopljenih sa 

Karlovačkom županijom ili drugim institucijama i podmirenjem računa ovlaštenih 

prijevoznika temeljem sklopljenih ugovora. 

Za ostvarivanje ovog prava pored osnovnih kriterija za ostvarivanje prava potrebno je 

dostaviti potvrdu o pohađanju srednje škole izvan Općine Bosiljevo za tekuću školsku godinu. 

Za srednjoškolce sa područja Općine Bosiljevo koji ne putuju u srednje škole već su smješteni 

u đačke domove na području Republike Hrvatske, Općina Bosiljevo će sufinancirati cijenu 

smještaja u đački dom u vrijednosti 50% od cijene smještaja u đački dom. 
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Za ostvarivanje ovog prava pored osnovnih kriterija za ostvarivanje prava potrebno je 

dostaviti potvrdu o pohađanju srednje škole za tekuću školsku godinu i za svaki mjesec račun 

za plaćeni smještaj srednjoškolaca u đački dom. 

Preduvjet za ostvarivanje ovih pomoći su i uredno podmirene obveze kućanstva u kojem žive 

roditelji (samohrani roditelji) za obveze po osnovi komunalne naknade, poreza na tvrtku i 

ostalo. 

10. SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA I PRIBORA  ZA  

      OSNOVNOŠKOLCE                 

Općina Bosiljevo će tijekom 2020. godine sufinancirati nabavu udžbenika za učenike 

osnovnih škola sa svog područja koji nastavu pohađaju u RH. 

11. POTPORE STUDENTIMA 

Općina Bosiljevo će tijekom 2021. godine podijeliti jednokratne financijske potpore svim 

redovitim studentima sa područja Općine Bosiljevo. 

Iznos potpore ovisit će o broju studenata. 

III 

O ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje  prava na potpore iz točke II ovog Programa Općinski 

načelnik donijet će pojedinačnu odluku. 

IV 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Socijalni program stupa na snagu od 01. siječnja 2021. a objavit će se  u Službenom 

glasniku Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ:2133/12-03-20-14 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

 

                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                         Marijan Mateša  
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 13. 

 

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 

47/90, 27/93 i 38/09), i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27.  sjednici 

održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi Općine Bosiljevo za 2021. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u kulturi Općine Bosiljevo za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti i 

manifestacije u kulturi koje doprinose razvitku kulturnih programa i promiču ime Općine na 

nivou županije i šire, te iznos sredstava. 

Članak 2. 

Ovim Programom u 2021. godini financirat će se programske aktivnosti udruga u kulturi u 

iznosu 15.000,00 kuna. 

Članak 3. 

Financijska sredstva za ostvarenje javnih potreba u kulturi osigurat će se u Proračunu Općine 

Bosiljevo za 2021. godinu, a rasporedit će se korisnicima nakon provedenog javnog natječaja. 

O utrošku doznačenih sredstava korisnici su dužni dostaviti godišnje izvješće Općinskom 

načelniku. 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2021. godine, a  objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-15 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                         Marijan Mateša   
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 14. 

 

Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 

150/08 , 124/10, 124/11 , 86/12, 94/13 , 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 30. 

Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18,03/20),  

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27.  sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Općine Bosiljevo za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Program javnih potreba u sportu Općine Bosiljevo za 2021. godinu utvrđuje  visinu sredstava 

koje će se doznačiti sportskim društvima  za programske aktivnosti  nakon provedenog javnog 

natječaja. 

Članak 2. 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu za  namjene iz članka 1. ovog Programa 

osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. 

Članak 3. 

O utrošku doznačenih sredstava korisnici su dužni dostaviti godišnje izvješće Općinskom 

načelniku. 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-16 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                                                                           PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                               Marijan Mateša 
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 15. 

 

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama (Narodne novine broj 68/18, 115/18,  

98/19, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 

01/18 i 02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27.  sjednici održanoj dana 

08.12.2020. godine donosi 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

Članak 1. 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena 

korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje 

obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti)  u visini 5% od prodajne 

cijene proizvoda na panju. 

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN Proračuna Općine Bosiljevo broj 

HR9524000081803000009. 

Članak 3. 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od 150.000,00 kuna. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će se za financiranje  održavanja nerazvrstanih cesta  

na području Općine Bosiljevo.  

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-17 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

 

                                  

           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Marijan Mateša 
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 16. 

 

Na temelju članka  77.  Zakona o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14, 52/18, 115/18, 98/19 ), i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18, 

03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na  27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine 

donosi 

 

PROGRAM 

utroška sredstava naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu predviđaju se sredstva naknade za 

eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 144.372,00 kuna. 

Članak 2. 

Obveznici i visina uplate naknade za eksploataciju mineralnih sirovina određeni su Zakonom. 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje i održavanja 

nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće na javnim površinama i sanaciju divljih odlagališta. 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2021. godine, a  objavit će se  u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-18 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Marijan Mateša 
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 17. 

 

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne 

novine broj 86/12 i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 01/18 i 02/18, 03/20),  Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici 

održanoj dana 08.12.2020. godine donosi 

 

P R O G R A M 

 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Predmet ovog Programa je utrošak sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru. 

 

Članak 2. 

 

Trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

prihod je Općine Bosiljevo na čijem prostoru se nalaze nezakonito izgrađene zgrade. 

 

Članak 3. 

 

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u 

Proračunu Općine Bosiljevo za 2021. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna, a koristit će se 

namjenski za poboljšanje komunalne infrastrukture na području Općine Bosiljevo: 

 

-izgradnja parkirališta na k.č.br.114/1. k.o. Bosiljevo u naselju Bosiljevo. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-19 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                      PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                           Marijan Mateša 
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 18. 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj  91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 

i 02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bosiljevo 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se postupanje upravnog tijela Općine Bosiljevo (u daljnjem tekstu: 

Općina) u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama u vlasništvu 

Općine izuzev postupka davanja u zakup javnih površina te postupka prodaje i davanja na 

korištenje grobnog mjesta i groba, koji su postupci uređeni drugim općim aktima Općine. 

 

Članak 2. 

Ovom Odlukom se naročito uređuje: 

- stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama, 

- provođenje natječaja za prodaju nekretnina, zakup zemljišta, zamjenu nekretnina i 

osnivanje prava građenja, 

- ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na nekretninama. 

 

Članak 3. 

 

U sklopu stjecanja, raspolaganja, upravljanja i korištenja nekretninama u vlasništvu Općine 

Bosiljevo, Općina: 

- uređuje vlasničko-pravno stanje nekretnina, 

- vrši investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, 

- uređuje građevinsko zemljište pripremom zemljišta za izgradnju (uređenje vlasničko-

pravnog stanja, izrada prostornih dokumenata) te osigurava izgradnju komunalnih i 

telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje, 

- vrši izgradnju ili drugi oblik i način uređenja i korištenja građevinskog zemljišta, 

- prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište, 

- formira građevinske čestice, 

- prodaje i druge nekretnine, 

- daje u zakup zemljište u svom vlasništvu , 

- osniva pravo građenja na svojim nekretninama, 

- kupuje nekretnine, 

- vrši druga vlasnička prava u skladu sa zakonom i općim aktima Općine. 
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PRODAJA NEKRETNINA 

Članak 4. 

 

Postupak prodaje nekretnine započinje procjenom tržišne cijene nekretnine temeljem 

procjembenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili 

stalnog sudskog procjenitelja te po podacima Ministarstva financije, Porezne uprave o 

vrijednosti zemljišta. 

 

Članak 5. 

 

Općinski načelnik/Općinsko vijeće donosi Zaključak/Odluku o prodaji/stjecanju nekretnina u 

vlasništvu Općine sukladno ukupnoj vrijednosti nekretnine kako je navedeno u članku 4. ove 

Odluke. 

Natječaj se raspisuje odlukom Općinskog načelnika. 

 

Članak 6. 

 

Natječaj provodi Natječajno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od 

predsjednika i dva člana, a koje imenuje Općinski načelnik. 

Povjerenstvo priprema i objavljuje natječaj o prodaji nekretnine na oglasnoj ploči, na internet 

stranicama Općine i u barem jednom tjedniku ili dnevnom listu. 

 

Tekst natječaja sadrži: 

- predmet prodaje (adresa nekretnine sa zemljišnoknjižnim podacima) 

- početnu cijenu nekretnine 

- namjenu nekretnine  

- tko ima pravo sudjelovati u javnom natječaju 

- rok za podnošenje ponuda 

- odredbu kome i na koju adresu se šalju ponude preporučenom pošiljkom ili osobnom 

dostavom 

- visinu jamčevine i oznaku računa na koji se ista uplaćuje 

- odredbu o datumu, vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda 

- dokumentaciju koja se mora priložiti 

- tko se smatra najpovoljnijih ponuditeljem 

- rok plaćanja cijene 

- rok za sklapanje ugovora 

- snošenju troškova 

- prava ponuditelja da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora 

- mogućnost i vrijeme pregleda nekretnine te po potrebi odredbu da se nekretnina 

prodaje u stanju viđeno-kupljeno  

- druge odredbe kao i posebne uvjete i podatke u vezi s nekretninom koja je predmet 

javnog natječaja 

Natječajem se mogu odrediti dodatni uvjeti prodaje (npr. obveza kupca da na zemljištu u 

industrijskoj zoni izgradi objekt u određenom roku, pravo nazadkupnje i sl.). 
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Članak 7. 

 

U tekstu natječaja uz uvjete iz prethodnog članka ove Odluke, od ponuditelja će se zatražiti da 

dostavi i sljedeće: 

 

1. podatke o ponuditelju 

2. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe presliku 

rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, presliku 

kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina  

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

4. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u kunama,  

5. dokaz o nepostojanju duga prema Općini Bosiljevo od strane ponuditelja, kao i od 

strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu 

ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva. 

 

Članak 8. 

 

Ponuditeljima se javnim natječajem može odrediti polaganje jamčevine u iznosu od 

maksimalno 10% od početne prodajne cijene nekretnine u korist općinskog proračuna. 

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. 

Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena jamčevina se odabranom ponuditelju 

uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, vraća 

najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

Iznos jamčevine dodatno će se regulirati u svakom pojedinačnom natječaju. 

 

Članak 9. 

 

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na natječaj je najmanje 8 (osam) dana od dana 

odjave natječaja. 

Otvaranja ponuda mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana od isteka roka za 

podnošenje ponuda, odnosno prijava. 

 

Članak 10. 

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji  ponudi najvišu cijenu (minimalno se 

mora ponuditi početna cijena), uz uvjet da ispunjava druge uvjete iz natječaja. 

Po isteku roka za dostavu ponuda po natječaju, Povjerenstvo otvara pristigle ponude i 

sastavlja zapisnik o svom radu. 

Između pravovremeno pristiglih ponuda sa svom potrebnom dokumentacijom izabire se 

najpovoljnija ponuda.  

Članak 11. 

 

Javni natječaj smatra se valjanim ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.  

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog Natječaja, ponude isti 

iznos cijene, Ugovor će se sklopiti s ponuditeljem čija je ponuda prva zaprimljena.  
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Članak 12. 

Ponude na natječaj se dostavljaju preporučeno putem usluga poštanskih društava ili osobno u 

prostor Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo u zatvorenoj omotnici s naznakom 

„Ponuda za natječaj- prodaja nekretnine- NE OTVARAJ“. 

Otvaranje, zapisnik o pregledu i ocjeni te prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude 

izvršiti će Povjerenstvo. 

Ponude zaprimljene na javni natječaj otvaraju se javno u vrijeme i na mjestu utvrđenim 

javnim natječajem. 

Ponude otvaraju najmanje dva člana Povjerenstva koji po završetku postupka otvaranja 

potpisuju zapisnik. 

Ponuditelji imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika u 

kojem slučaju su dužni Povjerenstvu predati valjanu punomoć. 

Povjerenstvo otvara ponude prema redoslijedu zaprimanja. 

Zakašnjele, neuredne i nepotpune ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene 

ponude, odbaciti će se. 

 

Članak 13. 

Natječajni postupak, okončava se Odlukom Općinskog načelnika o odabiru najpovoljnije 

ponude temeljem prethodno provedenog postupka. 

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o odabiru najpovoljnije ponude zaključuje se ugovor 

o prodaji nekretnine iz natječaja. 

Kupoprodajni ugovor se sklapa u roku 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

Kod nekretnina čije vrijednost je veće od 10.000,00 kuna, najpovoljnijem ponuditelju može se 

odobriti kupnja nekretnine na obročnu otplatu od 3 (tri) godine, po odluci Općinskog 

načelnika. 

Minimalna rata ne može biti manja od 1.000,00 kuna. 

Iznos kupoprodajne cijene nekretnine kupljene na obročnu otplatu kupac može plaćati do 36 

jednakih obroka do 36 jednakih obroka do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec. 

U slučaju obročne otplate, Općinski načelnik će kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za 

zemljišnoknjižni prijenos vlasništva na kupca tek nakon isplate posljednjeg obroka 

kupoprodajne cijene. 

Iznimno, u slučaju obročne otplate, kupoprodajnim ugovorom će se kupcu dopustiti 

zemljišnoknjižni prijenos vlasništva na kupca u kojem slučaju se u zemljišne knjige upisuje 

zabrana raspolaganja nekretninom do isplate kupoprodajne cijene i pravo zaloga u visini 

ugovorene kupoprodajne cijene. 

 

Članak 14. 

Općinski načelnik će donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kad se ne izvrši 

izbor najboljeg ponuditelja. 

Općinski načelnik može donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u svako doba u kojem 

slučaju je dužan obrazložiti razloge poništenja. 

Iznimno, nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, a prije donošenja Odluke o prodaji, 

Općinski načelnik može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj, pri čemu Općina ne 

snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na 

natječaju. 
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Odluka o poništenju javnog natječaja objavljuje se na isti način kao i javni natječaj za prodaju 

nekretnine. 

 

ZAKUP ZEMLJIŠTA 

Članak 15. 

Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup putem javnog natječaja fizičkim i 

pravnim osobama radi obavljanja poljoprivredne obrade, parkiranja i ostale svrhe korištenja 

zemljišta, osim ako je drugačije propisano zakonom ili drugim aktima Općine. 

U zakup se može dati i samo dio nekretnine. 

Fizičke i pravne osobe kojima je to zemljište u vlasništvu Općine dano u zakup ne mogu dati 

to zemljište u podzakup, bez posebne suglasnosti Općine. 

Ugovor o zakupu zemljišta iz ovog članka zaključuje se najduže na rok od 5 godina. 

Ugovor se može produžiti aneksom ugovoru, bez provođenja javnog natječaja, na daljnji rok 

od 5 godina ukoliko zakupnik uredno izvršava svoje obaveze. 

Na postupak javnog natječaja za zakup zemljišta na odgovarajući se način primjenjuju 

odredbe ove Odluke o natječaju prilikom prodaje nekretnine. 

Odluku o sklapanju ugovora donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 16. 

Početnu cijenu zakupa određuje Općinski načelnik. 

Zakupnina se može plaćati mjesečno ili jednokratno u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, 

ovisno o uvjetima natječaja. 

 

Članak 17. 

Općina ima pravo jednokratno raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka, 

ukoliko zakupnik ne koristi zemljište u skladu s određenom namjenom zakupa, u slučaju 

neplaćanja ugovorene zakupnine, ako je zakupnik zemljište dao u podzakup bez suglasnosti 

Općine te u ostalim opravdanim slučajevima. 

Jednostranim raskidom ugovora o zakupu zakupnik se obvezuje predati Općini u posjed 

zemljište bez prava na naknadu uloženih sredstava ili naknadu štete. 

 

Članak 18. 

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjivati će se zakonske odredbe. 

 

Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo“. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-20 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

       Marijan Mateša 
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 19. 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

01/2018 i 02/2018, 03/20),  Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 

08.12.2020.  godine donosi: 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

22/16), članak 3. mijenja se i glasi: 

 

Naknada za razvoj služi pokriću troškova gradnje i projektiranja sljedećih komunalnih  

vodnih građevina koje se grade temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i to 

kako slijedi: 

 

- Sanacija dijela vodovoda na području Općine i  

ugradnja protupožarnih hidranata                           410.600,00 kn 

- Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodozahvatišta  

Popošćak                              200.000,00 kn 

- Vodoistražni radovi na vodozahvatištu Popošćak (istražno-piezometarske        

bušotine, probno-eksploatacijski zdenac, geofizički istražni radovi)        200.000,00 kn 

- Projekt   sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu                             300.000,00 kn    

 

Ukupno:                          1.110.600,00 kn 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6   

URBROJ: 2133/12-03-20-21 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

                                                                   

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                          

                                                                     Marijan Mateša 
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 20. 

 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018, 3/20) i točke V. Odluke o utvrđivanju potreba za 

ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u 

osnovnu školu, Općinsko vijeće općine Bosiljevo  na 27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. 

godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, način i iznos sufinanciranja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja: 

-  za djecu u dobi od 3 godine starosti  do polaska u školu u dječjem vrtiću pri Osnovnoj školi 

Ivan Goran Kovačić – Područnoj školi Bosiljevo,  

-  za djecu od 1 godine starosti do 3 godine starosti u ustanovama drugih osnivača na području 

drugih jedinica lokalne samouprave. 

 

Članak 2. 

 

Roditelji djeteta – korisnika programa predškolskog odgoja i obrazovanja sa prebivalištem na 

području Općine Bosiljevo  ostvaruju pravo na sufinanciranje boravka i smještaja djece u 

ustanovama predškolske dobi iz Proračuna Općine Bosiljevo. 

 

Članak 3. 

 

Roditelji djeteta – korisnika programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri OŠ Ivan Goran 

Kovačić Duga Resa – Područnoj školi Bosiljevo plaćaju mjesečnu cijenu u iznosu 50% 

ekonomske cijene boravka, a najviše do 850,00 kuna po djetetu. 

U slučaju bolesti i drugih opravdanih razloga izostanka djeteta iz vrtića, iznos participacije 

roditelja  umanjuje se za trošak hrane po danu izostanka. 

 

Općina Bosiljevo sufinancirat će razliku do pune ekonomske  cijene vrtićkog i jasličkog 

programa iz članka 1. ove Odluke.  

 

Članak 4. 

 

Ukoliko Općina Bosiljevo osigura sredstva za sufinanciranje boravka djece u programima 

predškolskog odgoja i obrazovanja iz drugih izvora, iznos osiguranih sredstava po djetetu 

ravnomjerno će se rasporediti u korist roditelja – korisnika programa i Općine Bosiljevo. 
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Članak 5. 

 

Općina Bosiljevo sufinancirat će boravak u dječjim vrtićima drugih osnivača na području 

drugih jedinica lokalne samouprave za djecu do 3 godine starosti u iznosu 50% ekonomske 

cijene za svu djecu sa područja Općine Bosiljevo. 

 

Članak 6. 

 

Pravo iz članka 2. ove Odluke ostvaruju roditelji ukoliko dijete i oba roditelja imaju 

prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište za strane državljane, na području 

Općine Bosiljevo, u protivnom roditelj plaća punu ekonomsku cijenu predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

Pravo iz članka 2. ove Odluke ostvaruje  roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden, 

ukoliko  dijete i roditelj s kojim živi i imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno 

stalno boravište za strane državljane, na području Općine Bosiljevo, u protivnom roditelj 

plaća punu ekonomsku cijenu predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 7. 

 

Za ostvarivanjem prava iz članka 2. ove Odluke, roditelj je dužan podnijeti zahtjev za  

sufinanciranje za svaku pedagošku godinu. 

 

Članak 8. 

 

Općina Bosiljevo će sklopiti ugovor o sufinanciranju sa ustanovama iz članka 1. ove Odluke 

za svaku pedagošku godinu. 

 

Članak 9. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja („Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 04/20).  

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo“.  

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-22 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                        

            Marijan Mateša 
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 21. 

 
Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 

broj 16/19) i   članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo  broj 

01/18 i 02/18, 03/20) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 

08.12.2020. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

 

I 

 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bosiljevo za  2021. 

godinu. 

 

II 

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Bosiljevo za 2021. godinu sastavni 

je dio ove Odluke i objavit će se u Službenom glasniku Općine Bosiljevo. 

 

III 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-23 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 
 

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                  Marijan Mateša 
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 22. 

 

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19)  i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo: 1/18, 2/18, 03/20), 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 08.12. 2020. donijelo je 

 

 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  

 Općine Bosiljevo 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o ocjenjivanju službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Bosiljevo (u daljnjem tekstu Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika  i način 

provođenja ocjenjivanja. 

Članak 2. 

 

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (pročelnik i općinski 

načelnik), utemeljenje ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su 

zakonom. 

 

 

II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA   

 

Članak 3. 

 

Ocjena službenika temelji se na stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, 

učinkovitost i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.  

 

1. Stručno znanje službenika ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:  

a. Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa  

b. Primjena zakonskih i podzakonskih propisa  

 

2. Učinkovitost i kvaliteta rada službenika  ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:  

a. Samostalnost u obavljanju radnih zadataka  

b. Suradnja i timski rad  

c. Pravovremenost u obavljanju postavljenih zadataka 

d. Kvaliteta obavljenih radnih zadataka  

e. Kreativnost u obavljanju postavljenih zadataka  
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3. Poštivanje službeničke dužnosti službenika ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:  

a. Odnos prema suradnicima i strankama  

b. Radna disciplina  

c. Poštivanje radnog vremena  

 

III. NAČIN PROVEDBE OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA  

 

Članak 4. 

 

Ocjenjivanje službenika obavlja se na Obrascu za ocjenjivanje službenika (Obrazac O-I), koji 

se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Pravilnika. 

 

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastoji se od općih podataka o službeniku, ocjene obavljanja 

službenih zadataka, prosječne ocjene, godišnje ocjene te datuma i potpisa nadređenog 

službenika i ocjenjenog službenika.  

 

Članak 5. 

 

Godišnja ocjena službenika utvrđuje se na način da se službenik najprije ocijeni za svaki 

kriterij iz članka 3. ovog Pravilnika jednom od ocjena:  

- ne zadovoljava (1)  

- zadovoljava (2)  

- dobar (3)  

- vrlo dobar (4)  

- odličan (5)  

 

Potom se izračunava prosječna ocjena svih predloženih kriterija iz članka 3. ovog Pravilnika 

te se za prosječnu ocjenu od:  

- 4,5 do 5,0 službenik ocjenjuje ocjenom „odličan“  

- 3,5 do 4,4 službenik ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“  

- 2,5 do 3,4 službenik  ocjenjuje ocjenom „dobar“  

- 2,0 do 2,4 službenik ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“  

- 1,0 do 1,9 službenik ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“.  

 

Članak 6. 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je sa prijedlogom ocjene upoznati službenika 

na kojega se ocjena odnosi, što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu iz članka 5. 

ovoga Pravilnika.  

 

Ako službenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove 

odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti 

bilješka na obrascu iz stavka 1. ovoga članka. 
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Članak 7. 

  

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi pročelnik može se izjaviti žalba općinskom 

načelniku Općine Bosiljevo u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koji je o žalbi dužan 

odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.  

 

Protiv rješenja o godišnjoj ocjeni koje donosi općinski načelnik ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.  

 

Članak 8. 

 

O ocjenama službenika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je sačiniti skupno 

izvješće, te isto dostaviti općinskom načelniku. 

 

Skupno izvješće sastavlja se na obrascu (Obrazac O-II), koji se nalazi u privitku i čini sastavni 

dio ovoga Pravilnika.  

 

Članak 9. 

 

Rješenje o ocjeni, obrazac te rješenje o žalbi unosi se u osobni očevidnik službenika. 

 

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-24 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                    Marijan Mateša 
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                                                                                                                  Obrazac O-I                                  
____________________________________________                                         

(naziv upravnog tijela)  
 
________________________________________  
(ime i prezime službenika)  
 
________________________________________  
(naziv radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih 
mjesta u Jedinstvenom upravno odjelu Općine Bosiljevo)  
 
 
OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA ZA______GODINU  
 
Red. 
br. 

KRITERIJI OCJENJIVANJA OCJENA 
(Zaokruži) 

1. STRUČNO ZNANJE 

 Poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa  1 2 3 4 5 

 Primjena zakonskih i podzakonskih propisa 1 2 3 4 5 

2. UČINKOVITOST I KVALITETA RADA 

 Samostalnost u obavljanju radnih zadataka 1 2 3 4 5 

 Suradnja i timski rad 1 2 3 4 5 

 Pravovremenost u obavljanu postavljenih zadataka  1 2 3 4 5 

 Kvaliteta obavljenih radnih zadataka  1 2 3 4 5 

 Kreativnost u obavljanju radnih zadataka  1 2 3 4 5 

3. POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI  

 Odnos prema suradnicima i strankama  1 2 3 4 5 

 Radna disciplina 1 2 3 4 5 

 Poštivanje radnog vremena  1 2 3 4 5 

 UKUPNO – PROSJEČNA OCJENA  

PROSJEČNA OCJENA: ______  
 
GODIŠNJA OCJENA:    ______  
 
                                                                                 PROČELNIK / NAČELNIK  

                                                                                                              
____________________________ 

                    
 

                                                                            SLUŽBENIK  
 

    ____________________________ 

Bosiljevo, _________________ 
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                                                                                                                             Obrazac O-II  
 

 
 
 

SKUPNO IZVJEŠĆE O OCJENAMA SLUŽBENIKA   
ZA ______GODINU 

 
Red. 
br. 

 
IME I PREZIME 
SLUŽBENIKA  

 
NAZIV RADNOG MJESTA 

 
GODIŠNJA 
OCJENA 
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Temeljem članka 94. Zakona,  NISU OCIJENJENI službenici koji su u službu 
primljeni na određeno vrijeme i službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini 
radili manje od 6 mjeseci, kako slijedi: 
 
Red. 
br. 

 
IME I PREZIME 
SLUŽBENIKA / 

NAMJEŠTENIKA 

 
NAZIV RADNOG MJESTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
                                                       PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
 
                                                                             ____________________________ 
Dostaviti: 
 

1. Općinski načelnik 

2. Arhiva 
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 23. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj  91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18, 

03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine 

donijelo je  

 

ODLUKU  

o prodaji 1/2 k.č.br. 587, k.o. Vodena Draga 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se prodaja poljoprivrednog zemljišta u ½ dijela  k.č.br. 587, k.o. Vodena Draga 

površine 1374 m2 u suvlasništvu Općine Bosiljevo, upisano u zk. ul. broj 841, u naravi 

oranica. 

 

Članak 2. 

Za prodaju zemljišta iz članka 1. ove Odluke raspisati će se javni natječaj, koji će se provesti 

putem javnog prikupljanja pisanih ponuda. 

 

Članak 3. 

Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju 

nekretnina od tri člana. 

 

Članak 4. 

Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji ispunjava uvjete propisane javnim 

natječajem smatra se najpovoljnijim ponuditeljem.  

 

Članka 5. 

Početna cijena m2 poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 1. ove Odluke               

iznosi: 2,30 kn/m2. 

Početna cijena nekretnine utvrđena je po podacima Porezne uprave o prosječnoj cijeni 

poljoprivrednog zemljišta u k.o. Vodena Draga. 

Nakon provedenog postupka javnog natječaja Općinsko vijeće će donijeti Odluku o prodaji 

zemljišta najpovoljnijem ponuditelju. 

 

Članak 6. 

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim 

propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske. 

 

Članak 7. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključivanje ugovora sa ponuditeljem najpovoljnije 

ponude. 
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Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA:023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-25 

Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Marijan Mateša 
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 24. 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018, 3/20) na prijedlog općinskog načelnika 

Općine Bosiljevo, Općinsko vijeće Općine Bosiljevo  na 27. sjednici održanoj dana 08.12. 

2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Bosiljevo  

 

Članak 1. 

 

U  Odluci  o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 06/20), u članku 

1. briše se stavak 2. 

 

Članak 2. 

 

Članak 4. se briše. 

 

Članak 3. 

 

Članak 5. se briše. 

 

Članak 4. 

 

Dosadašnji članci 6. 7. i 8., postaju članci 4., 5., i 6. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-26 
Bosiljevo, 08.12.2020. 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Marijan Mateša 
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 25. 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (Narodne novine broj 29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine 

Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018, 3/20), Općinsko vijeće 

općine Bosiljevo  na 27. sjednici održanoj dana 08.12. 2020. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o raspoređivanju sredstava iz  Proračuna za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka u Općinskom vijeću Općine Bosiljevo  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Bosiljevo za 2020. godinu, koja se osiguravaju u Proračunu Općine 

Bosiljevo za 2020. godinu. 

Članak 2. 

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za 

svakog člana Općinskog vijeća i svakoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste 

pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema 

konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

 

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 11. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kuna. 

Političkim strankama, sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosima kako 

slijedi: 

Redni 

broj 
Politička stranka Iznos u kn 

1. Hrvatska seljačka stranka – HSS 6.000,00 

2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4.000,00 

3. Socijaldemokratska partija Hrvatske 1.000,00 

UKUPNO                                                                                                               11.000,00 

 

 

Članak 4. 

 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačit će se na žiro račun političkih stranaka tromjesečno 

u jednakim iznosima. 
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Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-27 
Bosiljevo, 08.12.2020. 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Marijan Mateša 
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 26. 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 

92/14) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 

02/18, 03/20), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 27. sjednici održanoj dana 08.12.2020. 

godine donijelo je  

 

    

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na kč. 1782 k.o. Bosiljevo 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao  

k.č. 1782 k.o. Bosiljevo, put, površine 177 m2 , koja nekretnina dolazi  upisana u zk. ul. broj 1, 

k.o. Bosiljevo. 

 

Članak 2. 

 

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu, izvršit će provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u 

općoj uporabi na kč. 1782 k.o. Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/20). 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo”. 
 

KLASA: 023-05/20-01/6 

URBROJ: 2133/12-03-20-28 

Bosiljevo, 08.12.2020. 
    

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             MARIJAN MATEŠA 

 

 

Izdaje: OPĆINA BOSILJEVO 

Odgovorni urednik: MARINA KOŠTURIĆ, bacc.admin.public. 

e-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr  
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