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1. 

 
Temeljem članka79. stavka 2. i 3. i članka 

81. stavka 3.  Zakona o lokalnim izborima 

("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), članka 

30. stavak 3.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj ) samoupravi (''Narodne novine'' broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 

članka 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Darda (''Službeni glasnik Općine Darda'' 

broj: 3/97, 3/01, 1/06, 2/09, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18-

pročišćeni tekst) i članka 48. Statuta Općine Darda 

("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 

5/02, 1/06, 2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. 

sjednici održanoj dana  05. prosinca 2018. godine, 

donijelo je 

     

O D L U K U 

o mirovanju mandata vijećnika i početku 

obnašanja dužnosti  

zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Darda 

 

 

I. 

 

Utvrđuje se da je dana 20. studenog 2018. 

godine započelo mirovanje mandata vijećnika 

Općinskog vijeće Općine Darda Davora Marušića i 

da je dužnost vijećnika Općinsko vijeće Općine 

Darda započela obnašati Tamara Pintar iz Darde, 

Sv. Ivana Krstitelja 110, zamjenica vijećnika, s 

danom 05. prosinca 2018. godine. 

 

II. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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  Ova Odluka bit će objavljena u 

''Službenom glasniku'' Općine Darda. 

 

 
 

KLASA: 021-05/18-01/ 

UR.BR.: 2100/03-18-01/ 

Darda, 05. prosinca 2018. godine 

                                           

 

 

 

                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

 

__________________________________ 

2.  

Na temelju članka 39. i članka 43. Zakona 

o proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12 

15/15) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 14. sjednici održanoj dana 05. 

prosinca 2018. godine, donijelo je 

 

 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRORAČUNA 

Općine Darda za 2018. godinu 

 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

                Proračun Općine Darda za 2018. godinu 

(u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: 

 

RAČUNA PRIHODA I RASHODA 

 

PRIHODI 44.761.357,47 kn 

RASHODI       37.328.476,52 kn 

VIŠAK/MANJAK 7.432.880,95 kn 

 

 

 

Članak 2. 

  

         Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji 

utvrđuju se  u Računu prihoda i rashoda i Računu 

zaduživanja  za 2018. godinu, kako slijedi: 

 

 

 

Članak 3. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od 

dana objave u "Službenom glasniku" Općine Darda. 

 

 

 

KLASA: 400-08/18-01/ 

UR.BR.: 2100/03-18-01/ 

Darda, 05. prosinac 2018. godine 

 

                                           

 

                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 



Broj 9/2018                        Službeni glasnik Općine Darda                             06. prosinac 2018. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Izdaje: Općina Darda – za izdavača: Anto Vukoje, načelnik Općine Darda 

Urednik: Ružica Radovanović, v.d. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Darda 
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Darda 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

3. 

Temeljem članka 67. Zakona o 
komunalnom  gospodarstvu (Narodne novine broj 
68/18) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 
glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 
2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 
3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 
održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 
je 
                                                                               

 

 

 

           Z A K L J U Č A K 

o donošenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture  

u Općini Darda za 2019. godinu 

 

 

 

                    I. 

Općinsko vijeće Općine Darda donosi 

Program građenja komunalne infrastrukture u 

Općini Darda za 2019. godinu. 

 

                   II. 

Program građenja komunalne 

infrastrukture u Općini Darda za 2019. godinu 

nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni 

dio. 

 

                  III. 

  Ovaj Zaključak bit će objavljen u 

''Službenom glasniku'' Općine Darda. 

 

 

 

KLASA: 363-05/18-01/ 

UR.BR.: 2100/03-18-01/ 

Darda, 05. prosinac 2018. godine 

                                           

 

 

                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

 

 

_________________________________________ 

 

4.  

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'' broj:  68/18) i 

članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni glasnik" 

Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 

2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca 2018. godine, donijelo 

je 

 

Z A K L J U Č A K 

o donošenju Programa održavanja komunalne 

 infrastrukture u Općini Darda za 2019. godinu 

 

                   I. 

 

Općinsko vijeće Općine Darda donosi 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Darda za 2019. godinu. 

 

                    II. 
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Sredstva za financiranje Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Darda za 2018. godinu osigurat će se u Proračunu 

Općine Darda za 2019. godinu. 

           

          Program održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Darda za 2019. godinu 

nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni 

dio. 

 

                       III. 

 

            Ovaj Zaključak bit će objavljen u ''Službenom 

glasniku'' Općine Darda. 

 

 

KLASA: 363-05/18-01/ 

UR.BR.: 2100/03-18-01/ 

Darda, 05. prosinca 2018. godine 

                                           

 

 

                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

 

_________________________________________ 

 
5. 

 
Temeljem članka 74. Zakona o sportu 

(ʺNarodne novineʺ, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 33. 

stavak 1. Zakona o udrugama (ʺNarodne novineʺ, 

broj: 74/14, 70/17), članka 6. Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu 

neprofitnih organizacija (ʺNarodne novineʺ, broj: 

121/14) članka10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge (ʺNarodne novineʺ, broj: 26/15), članka 7. 

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 

Darda (Službeni glasnik Općine Darda br. 6/16) i  

članka  48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 

je 

PROGRAM  

financiranja javnih potreba u sportu u Općini 

Darda za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Darda donosi  

Program financiranja javnih potreba u sportu u 

Općini Darda za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

Programom javnih potreba udruga iz područja 

sporta obuhvaćaju se svi oblici poticanja, razvitka i 

unapređivanja sporta u Općini Darda. 

 

Općina Darda osigurava sredstva za udruge koje su 
programski usmjerene na rad u području sporta, 

projektima/programima koji doprinose: 

 poticanje i promicanje sporta, 

 provođenje sportskih aktivnosti djece, 

mladeži i studenata, 

 djelovanje sportskih udruga, sportskih 

zajednica i saveza, 

 sportska priprema, domaća i međunarodna 

natjecanja te opća i posebna zdravstvena 

zaštita sportaša, 

 sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

 sportske aktivnosti osoba s teškoćama u 

razvoju i osoba s invaliditetom. 

Članak 3. 

 Za procjenu kvalitete projekata udruga 

bitna su slijedeći obilježja: 

 

1. Institucionalna sposobnost udruge 

- dovoljno iskustvo i stručni kapacitet 

za provođenje planiranih aktivnosti 

projekata/programa (imaju li 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12103
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16031
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18799
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18801
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odgovarajuće sposobnosti i vještine za 

njegovo provođenje, te znanja o 

problemima koji se rješavaju) 

- jasna struktura upravljanja 

projektom/programom/manifestacijom

? Je li jasno definiran projektni tim i 

obveze njegovih članova 

 

2. Relevantnost 

projekta/programa/manifestacije 

- relevantnost projektnog prijedloga u 

odnosu na ciljeve i prioriteta područja 

aktivnosti (je li 

projekt/program/manifestacija u 

skladu s mjerama i aktivnostima u 

planiranim 

nacionalnim/regionalnim/lokalnim 

programima, strategijama i politikama 

koje su u nadležnosti davatelja 

financijskih potpora) 

- jasna definiranost i realna dostižnost 

ciljeva 

projekta/programa/manifestacija  

- jasne, opravdane, razumljive i 

provedive aktivnosti 

projekta/programa/manifestacije 

- jasno određeni rezultati i aktivnosti 

koje će dovesti do ostvarivanja 

rezultata 

- jasno definirani korisnici (broj, dob, 

spol i sl.) 

projekta/programa/manifestacije, te u 

kojoj mjeri 

projekt/program/manifestacija rješava 

njihove probleme i potrebe 

             

3. Proračun (troškovi)  (troškovi). 

 

Proračun i troškovi projekta/programa trebaju biti 

realni u odnosu na određene rezultate i predviđeno 

vrijeme trajanja. 

Članak 4. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 

korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

sljedeće kriterije: 

nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa 

ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova 

koji se odnose na završne izvještaje, troškova 

revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do 

datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci 

javne nabave za robe, usluge ili radove mogu 

započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali 

ugovori ne mogu  

biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe 

ugovora. Iznimno, natječajem se mogu definirati da 

su prihvatljivi troškovi i troškovi nastali prije 

raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o 

aktivnostima projekta ili programa tekuće 

kalendarske godine koje iz objektivnih razloga nisu 

mogle biti realizirane nakon potpisivanja ugovora. 

moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 

proračunu projekta ili programa, 

nužni su za provođenje programa ili projekta koji 

je predmetom dodjele financijskih sredstava, 

mogu biti identificirani i provjereni i koji su 

računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija, 

trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 

zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

 

Članak 5. 

Ukupno planirana sredstva za Program  javnih  

potreba udruga za sport iznose 880.000,00 kn.  

Sredstva    za    financiranje    javnih potreba   iz   

programa   osiguravaju   se   u proračunu  Općine  

Darda  za  2019. godinu. 

 

Članak 6. 

Dodjela financijskih sredstava se vrši putem javnog 

natječaja. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i 

redovite račune vezane uz provođenje projekta ili 

programa koristeći odgovarajuće računovodstvene 

sustave sukladno o propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  
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Članak 7. 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Darda  
KLASA: 620-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

 

 

_________________________________________ 

 

6.  

Temeljem članka 9a. Zakona o 

financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne 

novine'' broj: 47/90,  27/93, 38/09), članka 33. 

stavak 1. Zakona o udrugama (ʺNarodne novineʺ, 

broj: 74/14,70/17), članka 6. Zakona o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 

(ʺNarodne novineʺ, broj: 121/14), članka 10. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge 

(ʺNarodne novineʺ, broj: 26/15), članka 7. 

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 

Darda (Službeni glasnik Općine Darda br. 6/16) i 

članka  48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca  2018. godine donosi 

 

 

PROGRAM  

financiranja javnih potreba u kulturi  

u Općini Darda za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Darda donosi  

Program financiranja javnih potreba u kulturi u 

Općini Darda za 2019. godinu. 

Članak 2. 

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se 

svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih 

djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju 

svekolikog kulturnog života u Općini Darda. 

Općina Darda osigurava sredstva za udruge koje su 

programski usmjerene na rad u području kulture, 

projektima/programima/manifestacijama koji 

doprinose: 

 njegovanju kulturne tradicije i običaja 
hrvatskog naroda i svih nacionalnih 
manjina koje žive na području Općine 
Darde, 

 kulturnoj suradnji sa drugim gradovima i 
općinama u RH i međunarodna kulturna 
suradnja, 

 sudjelovanju na kulturnim 
manifestacijama u Općini Darda tijekom 
godine, 

 poticanju glazbenog i dramskog 
stvaralaštva, 

 izložbama i sličnim manifestacijama koje 
pridonose razvoju i promicanju kulturnog 
života u Općini Darda. 

Članak 3. 

 Za procjenu kvalitete projekata udruga 

bitna su slijedeći obilježja: 

 

4. Institucionalna sposobnost udruge 

- dovoljno iskustvo i stručni kapacitet 

za provođenje planiranih aktivnosti 

projekata/programa (imaju li 

odgovarajuće sposobnosti i vještine za 

njegovo provođenje, te znanja o 

problemima koji se rješavaju) 

- jasna struktura upravljanja 

projektom/programom/manifestacijom

? Je li jasno definiran projektni tim i 

obveze njegovih članova 

 

5. Relevantnost 

projekta/programa/manifestacije 
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- relevantnost projektnog prijedloga u 

odnosu na ciljeve i prioriteta područja 

aktivnosti (je li 

projekt/program/manifestacija u 

skladu s mjerama i aktivnostima u 

planiranim 

nacionalnim/regionalnim/lokalnim 

programima, strategijama i politikama 

koje su u nadležnosti davatelja 

financijskih potpora) 

- jasna definiranost i realna dostižnost 

ciljeva 

projekta/programa/manifestacija  

- jasne, opravdane, razumljive i 

provedive aktivnosti 

projekta/programa/manifestacije 

- jasno određeni rezultati i aktivnosti 

koje će dovesti do ostvarivanja 

rezultata 

- jasno definirani korisnici (broj, dob, 

spol i sl.) 

projekta/programa/manifestacije, te u 

kojoj mjeri 

projekt/program/manifestacija rješava 

njihove probleme i potrebe 

             

6. Proračun (troškovi)  (troškovi). 

 

Proračun i troškovi 

projekta/programa/manifestacije trebaju biti realni u 

odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme 

trajanja. 

Članak 4. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 

korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

sljedeće kriterije: 

nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa 

ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova 

koji se odnose na završne izvještaje, troškova 

revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do 

datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci 

javne nabave za robe, usluge ili radove mogu 

započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali 

ugovori ne mogu  

biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe 

ugovora. Iznimno, natječajem se mogu definirati da 

su prihvatljivi troškovi i troškovi nastali prije 

raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o 

aktivnostima projekta ili programa tekuće 

kalendarske godine koje iz objektivnih razloga nisu 

mogle biti realizirane nakon potpisivanja ugovora. 

moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 

proračunu projekta ili programa, 

nužni su za provođenje programa ili projekta koji 

je predmetom dodjele financijskih sredstava, 

mogu biti identificirani i provjereni i koji su 

računovodstveno evidentirani kod korisnika  

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija, 

trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 

zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

Članak 5. 

Ukupno planirana sredstva za Program  javnih  

potreba u kulturi iznose 160.000,00 kn.   

Sredstva    za    financiranje    javnih potreba   iz   

programa   osiguravaju   se   u proračunu  Općine  

Darda  za  2019. godinu. 

Članak 6. 

Dodjela financijskih sredstava se vrši putem javnog 

natječaja. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i 

redovite račune vezane uz provođenje projekta ili 

programa koristeći odgovarajuće računovodstvene 

sustave sukladno o propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  

Članak 7. 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Darda.           

      

KLASA: 612-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 
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7. 

 

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o 

udrugama (ʺNarodne novineʺ, broj: 74/14, 70/17), 

članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija (ʺNarodne 

novineʺ, broj: 121/14) i članka10. Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge (ʺNarodne 

novineʺ, broj: 26/15) i  članka  48. Statuta Općine 

Darda ("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 

2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-

pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine 

Darda na 14. sjednici održanoj dana 05. prosinca 

2018. godine, donijelo je 

 

 

PROGRAM 

financiranja javnih potreba udruga iz područja 

socijalne zaštite i razvoja gospodarskih 

djelatnosti u Općini Darda za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Darda donosi  

Program financiranja javnih potreba udruga iz 

područja socijalne zaštite i razvoja gospodarskih 

djelatnosti u Općini Darda za 2019. godinu. 

Članak 2. 

Programom javnih potreba udruga iz 

područja socijalne zaštite i razvoja gospodarskih 

djelatnosti obuhvaćaju se svi oblici poticanja, 

razvitka i unapređivanja udruga u Općini Darda. 

 

Općina Darda osigurava sredstva za udruge koje su 

programski usmjerene na rad u području socijalne 

zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti, 

projektima/programima koji doprinose: 

 rad sa djecom i rada sa djecom sa 
posebnim potrebama, 

 rad sa socijalno ugroženim i 

marginaliziranim skupinama, 
 aktivnosti umirovljenika sa ciljem boljeg 

uključivanja u zajednicu, 
 aktivnosti braniteljske populacije i 

stradalnika domovinskog rata, 
 pomoći starijim i nemoćnim osobama, 
 rad sa zdravstveno ugroženim osobama, 
 ostale aktivnosti iz područja 

humanitarnog rada, 
 promicanje rezultata rada strukovnih 

udruga koje se bave aktivnostima vezanim 
za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu 
životinja, očuvanje okoliša i drugo. 

Članak 3. 

 Za procjenu kvalitete projekata udruga 

bitna su slijedeći obilježja: 

7. Institucionalna sposobnost udruge 

- dovoljno iskustvo i stručni kapacitet 

za provođenje planiranih aktivnosti 

projekata/programa (imaju li 

odgovarajuće sposobnosti i vještine za 

njegovo provođenje, te znanja o 

problemima koji se rješavaju) 

- jasna struktura upravljanja 

projektom/programom/manifestacijom

? Je li jasno definiran projektni tim i 

obveze njegovih članova 

 

 

 

8. Relevantnost 

projekta/programa/manifestacije 

- relevantnost projektnog prijedloga u 

odnosu na ciljeve i prioriteta područja 

aktivnosti (je li 

projekt/program/manifestacija u 

skladu s mjerama i aktivnostima u 

planiranim 

nacionalnim/regionalnim/lokalnim 

programima, strategijama i politikama 

koje su u nadležnosti davatelja 

financijskih potpora) 

- jasna definiranost i realna dostižnost 

ciljeva 

projekta/programa/manifestacija  

- jasne, opravdane, razumljive i 

provedive aktivnosti 

projekta/programa/manifestacije 

- jasno određeni rezultati i aktivnosti 

koje će dovesti do ostvarivanja 

rezultata 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18799
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- jasno definirani korisnici (broj, dob, 

spol i sl.) 

projekta/programa/manifestacije, te u 

kojoj mjeri 

projekt/program/manifestacija rješava 

njihove probleme i potrebe 

             

9. Proračun (troškovi)  (troškovi). 

Proračun i troškovi 

projekta/programa/manifestacije trebaju biti realni u 

odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme 

trajanja. 

Članak 4. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 

korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve 

sljedeće kriterije: 

nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa 

ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova 

koji se odnose na završne izvještaje, troškova 

revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do 

datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci 

javne nabave za robe, usluge ili radove mogu 

započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali 

ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana 

razdoblja provedbe ugovora. Iznimno, natječajem 

se mogu definirati da su prihvatljivi troškovi i 

troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko 

se radi o aktivnostima projekta ili programa tekuće 

kalendarske godine koje iz objektivnih razloga nisu 

mogle biti realizirane nakon potpisivanja ugovora. 

moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 

proračunu projekta ili programa, 

nužni su za provođenje programa ili projekta koji 

je predmetom dodjele financijskih sredstava, 

mogu biti identificirani i provjereni i koji su 

računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija, 

trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 

zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 

osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

 

Članak 5. 

Ukupno planirana sredstva za Program  javnih  

potreba udruga iz područja socijalne zaštite i 

razvoja gospodarskih djelatnosti iznose 165.000,00 

kn.   

Sredstva    za    financiranje    javnih potreba   iz   

programa   osiguravaju   se   u proračunu  Općine  

Darda  za  2019. godinu. 

 

Članak 6. 

Dodjela financijskih sredstava se vrši putem javnog 

natječaja. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i 

redovite račune vezane uz provođenje projekta ili 

programa koristeći odgovarajuće računovodstvene 

sustave sukladno o propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  

 

Članak 7. 

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Darda.                  

     

  

 

KLASA: 621-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

8. 

P R O G R A M 

financiranja Vijeća nacionalnih manjina 

u Općini Darda za 2019. godinu 

 

I. 
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Ovim Programom utvrđuju se korisnici kojima se 

osiguravaju sredstva iz Proračuna Općine Darda za 

2019. godinu, iznos odobrenih sredstava i dinamika 

doznake. 

 

R

e

d. 

b

r

oj 

Korisnik Iznos u KN Namjena 

1. 

Vijeće srpske 

nacionalne 

manjine 

50.000,00 

Sufinanciranje 

programa 

rada 

2. 

Vijeće 

mađarske 

nacionalne 

manjine 

10.000,00 

Sufinanciranje 

programa 

rada 

3. 

Vijeće 

romske 

nacionalne 

manjine 

10.000,00 

Sufinanciranje 

programa 

rada 

 UKUPNO 70.000,00  

 

II. 

Sredstva Programa se osiguravaju iz Proračuna 

Općine Darda za 2019. godinu i doznačuje na 

račune korisnika.  

Temeljem članka čl.28.st.1. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina (''Narodne novine'' 
br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) jedinice lokalne 
samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća 
nacionalnih manjina, uključujući sredstva za 
obavljanje administrativnih poslova za njihove 
potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje 
određenih aktivnosti utvrđenih programom rada 
vijeća nacionalne manjine.  

Temeljem članka 29. st.2. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina, sredstva koja vijeće 

nacionalne manjine ostvari iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske ili proračuna jedinice 
samouprave mogu se koristiti isključivo za namjene 
određene proračunom i zakonom, odnosno 
odlukom kojima se uređuje izvršenje proračuna, 
odnosno za namjene, kada se radi o sredstvima 
državnog proračuna Republike Hrvatske, koje 
odredi Savjet za nacionalne manjine. 

Temeljem članka 29. st.3 Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina, kada vijeće 
nacionalne manjine nabavlja robe ili usluge ili 
izvodi radove sredstvima iz stavka 2. ovoga članka 
može ih koristiti samo pod uvjetima i na način 
propisan Zakonom o javnoj nabavi. 

 

Korisnici smiju odobrena sredstva koristiti samo za 

namjene koje su određene ovim Programom. 

 

Korisnici su dužni dostaviti Općinskom vijeću 

Općine Darda prijedlog financijskog plana 

najkasnije do 15. rujna tekuće godine za narednu 

godinu (na određenom obrascu) i godišnje izvješće 

o utrošku odobrenih financijskih sredstava iz 

Programa, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine 

(na određenom obrascu). 

 

______________________________________ 

9. 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe (Narodne novine broj: 24/11, 61/11, 

27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 02/14 Odluka 

USRH, broj U-I-2986/2013, 96/16 , 70/17) i članka 

48. Statuta Općine Darda ("Službeni glasnik" 

Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 

2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca 2018. godine, donijelo 

je 
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O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u  

Općinskom vijeću Općine Darda za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju sredstva za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Darda za 

2019. godinu. 

Članak 2. 

Sredstva za redovito godišnjefinanciranje 

političkih stranaka zastupljenih uOpćinskom vijeću 

Općine Darda  osigurana su u Proračunu Općine 

Dardaza 2019. godinu u iznosu od 15.000,00 kn. 

Sredstva iz stavka 1. ovog člankaraspoređuju se 

političkim strankama razmjerno broju njihovih 

vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća. 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove odluke iznose  

773,20 kn za svakog člana Općinskog vijeća. 

Za svakoga izabranog člana Općinskog 

vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama 

pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 

predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, 

odnosno 850,52 kn po članici (HDZ za 3 članice, 

SDP za 1 članicu).  

Sredstva za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

doznačuju se na žiro-račun političke stranke i 

raspoređuju se razmjerno broju njihovih članova i 

članova podzastupljenog spola kako slijedi: 

 

 

1. Hrvatska demokratska zajednica –

HDZ i Hrvatska stranka 

umirovljenika - HSU za 9 članova 

7.190,70kn  

2. Socijaldemokratska partija 

Hrvatske– SDP za 2 člana  

1.623,70kn 

3. Samostalna demokratska srpska 

stranka - SDSS za 2 člana  

1.546,40kn 

4. Kandidacijska lista grupe birača 

(nositelj liste Ivan Hodak) za 2 člana 

: 

  Ivan Hodak          773,20 kn 

   Branko Nenadić 773,20 kn 

5. Hrvatski demokratski savez 

Slavonije i Baranje- HDSSB za 2 

člana  

1.546,40 

kn 

6. Kandidacijska lista grupe birača 

(nositelj liste Zlatko Milić) za 1 člana  

 773,20kn 

7. Kandidacijska lista grupe birača 

(nositelj liste Renato Kovač) za 1 

773,20 kn 

člana  

    Ukupno                                                         15.000,00k

n 

 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmogadana 

od dana objave u ''Službenom glasnikuOpćine 

Darda''. 

 

 

KLASA: 402-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

10. 

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

područjima posebne državne skrbi ("Narodne 

novine" pročišćeni tekst, broj 19/11, 56/11 i 03/13) 

i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 

3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. Prosinca 2018. godine, donijelo 

je 

P R O G R A M 

utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na  

području posebne državne skrbi za Općinu Darda 

u 2019. godini  

 

Članak 1.  

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja 

sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 
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vlasništvu na području posebne državne skrbi za 

Općinu Darda u 2019. godini.  

 

Članak 2. 

Sredstva od prodaje kuća i stanova iz članka 1. 

ovog Programa uplaćuju se na IBAN Proračuna 

Općine Darda broj HR17 2340 0091 5103 4822 0.   

 

Članak 3.  

U Proračunu Općine Darda u 2019.  godini 

predviđaju se sredstava od prodaje kuća i stanova 

u državnom vlasništvu na području posebne 

državne skrbi za Općinu Darda iznosu od 

120.000,00 kuna.  

 

Članak 4.  

Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za 

izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture 

sukladno Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2019. godinu.  

 

Članak 5.  

Ovaj Program objavit će se u ''Službenom glasniku'' 

Općine Darda. 

 

 

 

 

KLASA: 400-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

 

11. 

 

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(''Narodne novine''  broj 86/12, 143/13, 65/17 ) i 

članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni glasnik" 

Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 

2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca 2018. godine, donijelo 

je 

 

 

PROGRAM 

utroška sredstava od naknada za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu 

 

 

I. 

 

Programom korištenja sredstava od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. 

godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je 

namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod 

Proračuna Općine Darda za 2019. godinu po osnovi 

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada.  

 

II. 

 

Planirana sredstva iz točke I. ovog Programa 

koristiti će se tijekom 2019. godine za izgradnju 

komunalne infrastrukture prema programu koji 

donosi Općinsko vijeće Općine Darda.  

 

III. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=562
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=563
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18549
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Planirana i raspoređena novčana sredstva iz točke 

II. Ovog Programa mogu se tijekom godine 

izmjenama Proračuna za 2019. godinu mijenjati, 

ovisno o ostvarenju sredstava od naknada za 

nezakonito izgrađene zgrade.  

 

IV. 

 

Ovaj Program objavit će se u ''Službenom glasniku'' 

Općine Darda.  

 

 

 

KLASA: 361-02/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

12. 

Temeljem članka 49. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj: 

20/18) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 

je 

 

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta, za Općinu Darda u 

2019. godini 

 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Darda donosi 

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta, za Općinu 

Darda u 2019. godini. 

 

Članak 2. 

 

Općinsko vijeće Općine Darda planira 

ostvarenje prihoda i trošenje sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta, za 

Općinu Darda u 2019. godini kako slijedi. 

 

U 2019. godini planira se ostvarenje sljedećih 

prihoda ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem kako slijedi: 

 

 VRSTE PRIHODA 
IZNOS / 

KN 

1. 

Uplate od zakupa i korištenja 

državnog poljoprivrednog 

zemljišta 

453.487,35 

2. 
Uplate od prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta 
620.000,00 

3. 

Uplate od koncesije i 

dugogodišnjeg zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta 

540.109,61 

 UKUPNO 1.613.596,96 

 

 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva iz članka 2. Ove Odluke koristit 

će se za ostvarenje sljedećih rashoda i troškova: 
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 VRSTA RASHODA IZNOS / 

KN 

1. Program uređenja ruralnog 

prostora kroz izgradnju i 

održavanje ruralne 

infrastrukture koja je u 

funkciji poljoprivredne 

proizvodnje i akvakulture, te 

poboljšavanja 

komunikacijskih veza sela i 

zaseoka popravkom i 

izgradnjom putne i kanalske 

mreže 

1.148.596,96 

2. Analiza tla 5.000,00 

3. Protugradna obrana 5.000,00 

4. Veterinarske i zdravstvene 

usluge 
90.000,00 

5. Sufinanciranje umjetnog 

osjemenjavanja 
25.000,00 

6. Sufinanciranje detaljne 

kanalske mreže 
30.000,00 

7. Katastarsko geodetska 

izmjera, uvođenje u posjed i 

premjer poljoprivrednog 

zemljišta 

37.000,00 

8. Dezinsekcija i deratizacija 230.000,00 

9. Naknada za uređenje voda 43.000,00 

 UKUPNO   

1.613.596,96 

 

Članak 4. 

 

 Ovaj Program korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta, za Općinu Darda u 2019. godini, objavit 

će se u Službenom glasniku Općine Darda. 

 

 

 

 

KLASA: 320-02/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

13. 

 

Temeljem članka 25. stavka 8. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 

20/18) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 

je 

 

 

PROGRAM 

korištenja sredstava od promjene namjene  

poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu 

 

 

I. 

 

 

Programom korištenja sredstava od 

promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 

2019. godinu utvrđena je namjena trošenja 

sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Općine 

Darda za 2019. godinu, po osnovi promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta. 

 

 

II. 
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Planirana sredstva iz točke I. ovog 

Programa koristiti će se tijekom 2019. godine za 

privođenje funkciji i povećanje vrijednosti 

poljoprivrednog zemljišta. 

 

III. 

 

Ovaj Program korištenja sredstava od 

promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 

2019. godinu objavit će se u ''Službenom glasniku'' 

Općine Darda.  

 

 

KLASA: 320-02/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

14. 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 

("Narodne novine" br: 87/08, 136/12, 15/15) i 

članka 48. Statuta Općine Darda  ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 14. sjednici održanoj dana 05. 

prosinca  2018. godine, donijelo je 

 

 

PRORAČUN ZA 2019. GODINU I 

PROJEKCIJU  PRORAČUNA 

Općine Darda za 2020.-2021. godinu 

 

 

 

 

Članak 1. 

Proračun za 2018. godinu i Projekcija 

Proračuna Općine Darda za 2019.-2020. godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun i Projekcija proračuna) 

sastoji se od: 

 

 

A. RAČUNA PRIHODA /PRIMITAKA I 

RASHODA/IZDATAKA 

                                              

 PRORAČU

N 2019. god. 

PROJEKCIJ

A 

2020. god. 

PROJEKCIJ

A 

2021. god. 

PRIHODI I 

PRIMICI 

71.617.269,8

2 

37.758.390,0

9 

26.652.664,6

4 

RASHODI I 

IZDACI 

73.713.227,7

6 

40.614.032,6

4 

29.133.945,1

0 

Višak/Manjak 

tekuće godine 

-

2.095.957,94 

-

2.855.642,55 

-

2.481.280,46 

Višak/Manjak 

preneseni 

7.732.880,95 5.336.923,01 2.481.280,46 

Dio viška iz 

prethodnih godina 

koji će se 

rasporediti 

-

2.095.957,94 

-

2.855.642,55 

0,00 

Dio viška koji se 

prenosi  

5.336.923,01 2.481.280,46 0,00 

                                                                                                   

Članak 2. 

 

         Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji 

utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu 

zaduživanja  za 2019., 2020. i 2021. godinu, kako 

slijedi: 
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Članak 3. 

 

   Proračun za 2018. godinu i Projekcija 

Proračuna Općine Darda za 2020.-2021. godinu 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine 

Darda", a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.  

 

 

 

KLASA: 400-06/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

15. 

 

Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o 

proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12, 

15/15) i  članka 48. Statuta Općine Darda 

("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 

5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. 

sjednici održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, 

donijelo je   

 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Darda za 2019. 

godinu 

 

 

I. OPĆEODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi 

i izdaci Proračuna Općine Darda (u daljnjem tekstu: 

Proračun) za 2019. godinu i njihovo izvršavanje 

koje obuhvaća: 

- naplatu prihoda koji prema Zakonu o 

financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne)  

samouprave, drugim propisima iodlukama 

Općinskog vijeća Općine Darda (u daljnjem  

tekstu: Općinsko vijeće) te iz ostalih izvora 

financiranja pripadaju Općini Darda, te 

- raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na 

raspolaganje korisnicima Proračuna (u 

daljnjem  

tekstu: korisnici). 

Članak 2. 

 Proračun Općine Darda za 2019. godinu 

planiran je u ukupnom iznosu od 79.796.124,70 

kuna.  

 

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke 

su: 

1. proračunski korisnici: 

1.1. Jedinstveni upravni odjel Općine Darda i 

Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalnih 

djelatnosti Općine Darda, 

1.2. ustanova kojoj je Općina Darda osnivač i koja 

je uvrštena u Registar proračunskih i  

Izvanproračunskih korisnika – Dječji vrtić Radost 

Darda, 

2. trgovačko društvo – Vodoopskrba d.o.o. Dardau 

kome je Općina Darda većinski vlasnik i  ima 

odlučujući utjecaj na upravljanje i 

3.ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke 

osobe kojima se osiguravaju proračunska  

sredstva za realizaciju pojedinog projekta (udruge 

građana i fizičke osobe). 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

Članak 3. 

Proračun se sastoji od I. Općeg djela, II. 

Posebnog dijela.  

Opći dio Proračuna sadrži: A. Račun 

prihoda i rashoda, koji sadržisveukupne prihode i 

primitke, ukupne rashode i izdatke i višak/manjak + 

neto financiranje, za Proračun za 2018., Plan za 

2019., Projekciju za 2020. i Projekciju za 2021. 

U Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu 

iskazani su PRIHODI I PRIMICI u iznosu od 

71.617.269,82 kn, RASHODI I IZDACI, u iznosu 

od 73.713.227,76 kn, višak/manjak tekuće godine u 

iznosu od -2.095.957,94 kn, višak/manjak preneseni 

u iznosu od 7.732.880,95 kn, dio viška iz 

prethodnih godina koji će se rasporediti u iznosu od 

-2.095.957,94 kn i dio viška koji se prenosi u 

iznosu od 5.336.923,01 kn.  

Planirani su slijedeći prihodi: Prihodi poslovanja u 

iznosu od 70.857.269,82 kn , Pomoći iz inozemstva 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211
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i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 

44.988.353,51 kn, Prihodi od imovine u iznosu od 

1.233.796,95 kn, Prihodi od upravnih i 

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 

propisima i naknada u iznosu od 11.111.619,36 kn, 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 

usluga i prihodi od donacija u iznosu od 363.500,00 

kn i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 

iznosu od 760.000,00 kn. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana 

rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih 

po organizacijskoj, ekonomskoj,  funkcijskoj i 

programskoj klasifikaciji.  

III. PRIHODI 

Članak 8. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u 

Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, 

vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a 

temeljem zahtjeva uplatitelja i dokaza o pogrešno 

ili više uplaćenom prihodu.  

Rješenje o povratu sredstava donosi Načelnik 

Općine Darda, odnosno osoba koju on ovlasti. 

 

Članak 8. 

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 

postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga 

te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 

(''Narodne novine'' broj 52/13 i 94/14) – u daljnjem 

tekstu: Uredba, dugom se smatra svaka dospjela, a 

nepodmirena obveza prema Općini Darda koja bi 

bila prihod Proračuna, osim obveza s naslova javnih 

davanja (izuzev naknada za koncesije), a 

potraživanjem se smatra svako potraživanje Općine 

Darda koje bi bilo prihod Proračuna, osim 

potraživanja s naslova javnih davanja. 

Pravnoj osobi određenoj Uredbom, 

Načelnik Općine Darda može odgoditi plaćanje 

duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog 

iznosa do 10.000,00 kuna, a fizičkoj osobi 

određenoj Uredbom, Načelnik može odgoditi 

plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga 

pojedinačnog iznosa do 50.000,00 kuna, na način i 

pod uvjetima propisanim Uredbom. 

Potraživanja prema fizičkim osobama koja 

prelaze iznos od 10.000,00 kuna, odnosno iznos od 

50.000,00 kuna prema pravnim osobama, mogu se 

otpisati na temelju obrazloženog prijedloga 

Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, kada se 

ocijeni da naplata nije izvjesna, na temelju 

raspoloživih dokaza, odnosno da nije svrsishodno 

pokretanje postupka s obzirom na visinu troškova 

vođenja postupka pred stranim sudovima. 

Plaćanje duga se može odgoditi za najviše 

jedan mjesec, a obročna otplata duga se može 

odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci. 

IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 4. 

Organizacijskom klasifikacijom Posebnog 

dijela Proračuna formirani su  razdjeli  u sklopu 

kojih su planirane proračunske glave, unutar kojih 

se nalaze Proračunski korisnici. 

Posebni dio Proračuna u svom sastavu 

sadrži za Proračun za 2018., Plan za 2019., 

Projekciju za 2020. i Projekciju za 2021. sa 

slijedećim proračunskim glavama: 1. djelokrug 

općinskog vijeća, 2. djelokrug načelnika, 3. 

djelokrug komunalnog pogona, 4. djelokrug 

Dječjeg vrtića Radost, 6.djelokrug Mjesnog odbora 

Mece,  7. djelokrug Mjesnog odbora Uglješ, 8. 

djelokrug Vijeća srpske nacionalne manjine, 9. 

djelokrug Vijeća mađarske nacionalne manjine, 10. 

djelokrug Vijeća romske nacionalne manjine. 

Članak 5. 

U Proračunu se osiguravaju sredstva 

korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu 

određeni za nositelje sredstava po utvrđenim 

namjenama (raspoređenih po programima, 

projektima i aktivnostima) i po vrstama rashoda i 

izdataka. 

Korisnici su obvezni proračunska sredstva 

koristiti samo za namjene koje su određene 

Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu 

Posebnom dijelu. 

Proračunski korisnici sredstva koriste u skladu sa 

svojim godišnjim financijskim planom prema 

dinamici priljeva i odljeva sredstava. 

         Iznimno zbog neusklađenog priliva sredstava 

u Proračun, može se izmijeniti dinamika doznake 

pojedinim korisnicima. 
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Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći 

i donacije i druga namjenska sredstva mogu se 

koristiti za naknadno utvrđene programe i 

projekte,do visine uplaćenih sredstava, uz 

prethodnu suglasnost Načelnika Općine Darda. 

Uplaćene, a manje planirane pomoći i 

donacije, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih 

Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih 

sredstava.   

Rashodi financirani iz vlastitih i 

namjenskih prihoda proračunskih korisnika mogu 

se izvršavati do visine uplaćenih sredstava.  

Čelnik korisnika odgovoran je za zakonito, 

svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim 

sredstvima.  

Članak 6. 

Ukoliko se prihodi Proračuna ne 

naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj 

dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju 

rashoda i izdataka Proračuna imat će rashodi za 

redovitu djelatnost tijela Općine Darda. 

Rashodi i izdaci Proračuna koji se 

financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka 

izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i 

primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te 

namjene. 

Članak 7. 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti 

odgovoran je Načelnik Općine Dardakao izvršno 

tijelo Općinskom Vijeću Općine Darda - 

predstavničkom tijelu. Načelnik Općine Darda u 

postupku izvršavanja Proračuna donosi provedbene 

akte. 

Načelnik Općine Darda podnosi 

Općinskom Vijeću Općine Darda, na donošenje 

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. 

rujna tekuće proračunske godine i godišnji izvještaj 

o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za 

prethodnu godinu, temeljem Zakona o proračunu. 

Godišnji proračun izvršava se do 31. 

prosinca 2019. godine. 

Članak 8. 

Način realizacije sredstava osiguranih u 

Proračunu u onim razdjelima za čije izvršavanje je, 

pored uobičajene dokumentacije, potrebno donijeti i 

odgovarajuće provedbene akte, a koja su 

raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, 

izvršavat će se prema programima, projektima i 

aktivnostima, kako slijedi: 

 

 

Konto Naziv rashoda 

Program 

1001 

Rashodi poslovanja –temeljem obračuna 

 RAZDJEL 002 NACELNIK  

GLAVA 00201 DJELOKRUG NAČELNIKA 

A100101 Rashodi za zaposlene – temeljem obračuna 

A100102 Materijalni rashodi 

322 Električna energija - nabava temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave robe 

A100103  Financijski rashodi – temeljem obračuna 

A100104  Subvencija – temeljem obračuna 

A100106  Naknade građanima i kućanstvima 

-stipendije - temeljem ugovora sklopljenog u 

provedenom natječaju  

-naknade za novorođenčad, jednokratne 

novčane pomoći, naknade umirovljenicima, 

sufinanciranje prijevoza– temeljem odluke 

Načelnika 

-ogrjev –temeljem odluke Osječko-baranjske 

županije 

A100107  Ostali rashodi (Općinsko društvo Crvenog križa, 

ostale donacije) –temeljem obračuna 

K100101  Javni radovi – zapošljavanje temeljem ugovora 

o radu sa zaposlenicima, sukladno Programu 

Općine Darda i ugovoru Općine Darda i 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

K100102  Osobe na stručnom osposobljavanju - temeljem 

ugovora o zapošljavanju bez zasnivanja radnog 

odnosa sa zaposlenicima, sukladno Programu 

Općine Darda i ugovoru Općine Darda i 
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Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

K100103  Projekt ''Zaželi bolji život u Općini Darda'' – 

program zapošljavanja žena, temeljem  Ugovora 

o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog 

između Ministarstva rada i mirovinskoga 

sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata 

Europske unije, Zagreb, s jedne strane, i Općine 

Darda, za voditelja projekta i 10 žena. 

K100104  ''Uključimo isključene'' Nositelj projekta je  

Općina Darda, a partner je Matica umirovljenika 

Darda. Projekt će osigurati zapošljavanje mladih 

za dobrobit populacije treće dobi s područja 

općine Darda'' kroz organizaciju dnevnih 

aktivnosti i psihološkog osnaživanja. 

Projekt će se provoditi temeljem ugovora 

između Ministarstva rada i mirovinskoga 

sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

Ured za financiranje i ugovaranje projekata 

Europske unije, Zagreb, s jedne strane, i Općine 

Darda, u trajanju od 2 godine. 

K100105 

IT  

IT Akademija – Projektne aktivnosti koje će se 

provoditi su: 1) IT akademija - usavršavanje na 

području SEO marketinga, mobilnog 

developmenta, ECDL-a i IT dizajna 2) 

Opremanje informatičkog kabineta. Projekt će 

se provoditi temeljem ugovora između 

Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za 

financiranje i ugovaranje projekata Europske 

unije, Zagreb, s jedne strane, i Općine Darda, u 

trajanju od 1 godine. 

K100106  Odgovorno roditeljstvo – projekt za poboljšanje 

roditeljskih kompetencija i osposobljavanje 

roma, kako bi se doprinijelo povećanju kvalitete 

života i uklapanju u suživot s ostalim 

stanovnicima. Projekt će se provoditi temeljem 

ugovora između Ministarstva rada i 

mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje 

projekata Europske unije, Zagreb, s jedne 

strane, i Općine Darda, u trajanju 36 mj. 

K100107  Škola za sve – projekt za organizirane kreativne 

radionice na pružanje psiho-socijalne pomoći, te 

pomoć pri učenju, kako bi se osigurala podrška 

za završetak obrazovanja djeci i mladim 

romima. Projekt će se provoditi temeljem 

ugovora između Ministarstva rada i 

mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje 

projekata Europske unije, Zagreb, s jedne 

strane, i Općine Darda, u trajanju 36 mj. 

T100103  Projekti socijalne zaštite i razvoja gospodarske 

djelatnosti – temeljem ugovora sklopljenog u 

provedenom postupku natječaja za dodjelu 

sredstava, ravnomjernom dinamikom tijekom 

godine 

T100104  Javne potrebe u kulturi–temeljem ugovora 

sklopljenog u provedenom postupku natječaja 

za dodjelu sredstava, ravnomjernom dinamikom 

tijekom godine 

T100105 Javne potrebe u sportu–temeljem ugovora 

sklopljenog u provedenom postupku natječaja 

za dodjelu sredstava, ravnomjernom dinamikom 

tijekom godine 

T100106  Vatrogastvo – realizirati će se ravnomjernom 

dinamikom tijekom godine 

A100201  Ulaganje u nefinancijsku imovinu - temeljem 

obračuna 

A100203  Ulaganje u zgrade - temeljem obračuna 

A100204  Športski i rekreacijski tereni - temeljem 

obračuna 

A100206  Oprema - temeljem obračuna 

A100205  Javna rasvjeta u naselju Mece - izgradnja 

temeljem ugovora sklopljenog u postupku javne 

nabave radova 

A100207  Strojevi - temeljem ugovora sklopljenog u 

postupku javne nabave roba 

K100201  Kanalizacija - izgradnja temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave radova – 

VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 

K100205  Dom u naselju Mece - rekonstrukcija temeljem 

ugovora sklopljenog u postupku javne nabave 

radova 
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K100207  Dječji vrtić Radost Darda dogradnja temeljem 

ugovora sklopljenog u postupku javne nabave 

radova 

K100208  Srednja škola - rekonstrukcija temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave radova 

K100209  Uređenje centra Darde - izgradnja temeljem 

ugovora sklopljenog u postupku javne nabave 

radova 

K100210  Romsko naselje - izgradnja 87 kuća i 2 igrališta 

temeljem ugovora sklopljenog u postupku javne 

nabave radova 

K100212  Kapelica u Meci - izgradnja temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave radova 

K100213  Dobrovoljno vatrogasno društvo - DVD - 

izgradnja zgrade temeljem ugovora sklopljenog 

u postupku javne nabave radova 

K100214 Rekonstrukcija raskrižja u ''kružni tok'' ulica 

Ljudevita Gaja i Sv. I. Krstitelja, te 

rekonstrukcija prometnice u ulici Sv. I. 

Krstitelja sa izgradnjom pješačke i biciklističke 

staze  - temeljem ugovora sklopljenog u 

postupku javne nabave radova 

K100216  Nogostupi u Meci - rekonstrukcija temeljem 

ugovora sklopljenog u postupku javne nabave 

radova 

K100217  Biciklistička staza od Osječke ulice do Zapadne 

obilaznice Osijeka - izgradnja temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave radova 

K100218  Kudeljara - rekonstrukcija zgrade temeljem 

ugovora sklopljenog u postupku javne nabave 

radova 

T100201  Održavanje cesta - temeljem ugovora 

sklopljenog na 2 godine – 2018., u postupku 

javnog natječaja – komunalni poslovi ugovorom 

00301  DJELOKRUG KOMUNALNOG POGONA  

31 Rashodi za zaposlene – realizirati će se 

ravnomjernom dinamikom tijekom godine 

32 Materijalni rashodi – realizirati će se 

ravnomjernom dinamikom tijekom godine 

 Električna energija - temeljem ugovora 

sklopljenog u postupku javne nabave robe 

 Dizel gorivo – temeljem ugovora sklopljenog u 

provedenom postupku jednostavne nabave robe 

00401 DJELOKRUG DJEČJEG VRTIĆA RADOST 

31 Rashodi za zaposlene – realizirati će se 

ravnomjernom dinamikom tijekom godine 

32 Materijalni rashodi – realizirati će se 

ravnomjernom dinamikom tijekom godine 

Održavanje javne rasvjete - - temeljem ugovora 

sklopljenog na 4 godine – 2018., u postupku 

javnog natječaja – komunalni poslovi ugovorom 

Deratizacija - temeljem ugovora sklopljenog u 

provedenom postupku jednostavne nabave 

usluga 

00801 

1001 

Vijeće srpske nacionalne manjine 

Vijeće mađarske nacionalne manjine 

Vijeće romske nacionalne manjine 

Rashodi će se realizirati ravnomjernom 

dinamikom tijekom godine 

 

 

 

V. PROMJENEFINANCIRANJATIJEK

OMGODINE 

 

Članak 8. 

 Ako tijekom godine dođe do 

neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i 

rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se 

Općinskom vijeću  donošenje  njegovih  Izmjena i 

dopuna. 

 Iznimno, ako se pojedine proračunske 

pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno 

planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se Načelnik 

Općine Darda da može vršiti preraspodjelu 

sredstava na proračunskim stavkama kod 
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proračunskih korisnika ili između proračunskih 

korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na 

proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog 

vijeća koja se umanjuje, temeljem članka 46. 

Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 

NN 87/08, 136/12, 15/15).  

Načelnik Općine Darda će o izvršenoj  

preraspodjeli  izvještavati Općinsko vijeće u  

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna. 

Članak 9. 

 Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se 

na teret proračuna stvaraju obveze, potpisuje 

Načelnik Općine Darda ili osoba koju on ovlasti. 

VI. NADZOR PRORAČUNSKIH 

KORISNIKA 

Članak 10.  

Nadzor nad korištenjem proračunskih 

sredstava provodi se sukladno Zakonu o proračunu, 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, Zakonu o fiskalnoj 

odgovornosti, teZakonu o sustavu unutarnjih 

kontrola u javnom sektoru. 

 Predstavnik Općine Darda - Referent za 

financije i proračun ima pravo nadzora nad 

financijskim, materijalnim i računovodstvenim 

poslovanjem korisnika sredstava Proračuna, te nad 

zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih 

sredstava. 

Korisnici sredstava  iz Proračuna Općine Darda 

obvezni su dati sve potrebite podatke, isprave i 

izvješća koja se od njih zatraže. 

Ukoliko se prilikom obavljanja proračunskog 

nadzora utvrdi nezakonito ili nenamjensko 

korištenje sredstava protivno određenom Zakonu ili 

Proračunu Općine Darda, izvijestit će se Načelnik 

Općine Darda, te će se poduzeti mjere da se 

nadoknade tako utrošena sredstva ili će se 

privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s 

kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena. 

Članak 11. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 

Darda za 2019. godinu objavit će se u "Službenom 

glasniku Općine Darda", a stupa nasnagu 01. 

siječnja 2019. godine.    

    

   

KLASA: 400-06/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

16. 

 

Na temelju članka 80. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Darda (''Službeni glasnik Općine 

Darda'' broj: 3/97, 3/01, 1/06, 2/09, 2/13, 1/15, 

1/18, 2/18-pročišćeni tekst) i članka 48. Statuta 

Općine Darda ("Službeni glasnik" Općine Darda 

broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 

1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Darda na 14. sjednici održanoj dana 05. 

prosinca  2018. godine, donijelo je 

 

 

PROGRAM RADA 

Općinskog Vijeća Općine Darda za 2019. godinu 

 

I. 

 

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Darda za 

2019. godinu 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe (''Narodne 

novine'' broj: 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 

70/17),odluku o raspoređivanju sredstava iz 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=298
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=299
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=300
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=617
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17513
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18807
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proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Darda i 

raspoređuju se političkim strankama razmjerno 

broju njihovih vijećnika u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  ožujak 2019. 

 

2. Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske u 2018. godini  

Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18), sredstva 
ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog 
proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne 
(regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice 
lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, na 
čijem se području poljoprivredno zemljište 
nalazi.Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu 
podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju 
programa korištenja sredstava svake godine do 31. 
ožujka za prethodnu godinu.Općinsko vijeće 
razmatra predloženo izvješće sukladno 
Programukorištenja sredstava. 
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  ožujak 2019. 

 

3. Izvješće o utrošku sredstava od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 

2018. godinu  

Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 ) trideset posto 

sredstva naknade prihod su proračuna jedinice 

lokalnesamouprave čije upravno tijelo donosi 

rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski 

za rad tih upravnih tijela, te trideset posto sredstva 

naknade prihod su proračuna jedinice lokalne 

samouprave na čijem se području nezakonito 

izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za 

izradu prostornih planova kojima se propisuju 

uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju 

područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema 

programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave. 

Općinsko vijeće razmatra predloženo izvješće 

sukladno Planu utroška sredstava. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  ožujak 2019. 

 

4. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i 

stanova u državnom vlasništvu na području 

posebne državne skrbi za Općinu Darda u 2018. 

godini 

Temeljem članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" 

broj 19/11, 56/11 i 03/13) sredstva od prodaje kuća i 

stanova prihod su jedinica lokalne samouprave i 

uplaćuju se na njihov račun. Uplaćena sredstva mogu 

se koristiti za izgradnju i obnovu komunalne 

infrastrukture, stambeno zbrinjavanje, izgradnju 

socijalnih stanova te podizanja standarda stambenog 

fonda. Jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi 

program utroška sredstava za narednu godinu i 

uskladiti ga s Ministarstvom, te po završetku godine 

dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošenim 

sredstvima. 

Općinsko vijeće razmatra predloženo izvješće 

sukladno Planu utroška sredstava. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=562
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=563
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18549
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Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  ožujak 2019. 

 

5.Izvješće o radu Vlastitog komunalnog pogona za 

obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Darda 

za 2018. godinu 

Temeljem Odluke o osnivanju Vlastitog 

komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti ("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 

1/00, 1/06 i 2/09) osnovan je Vlastiti komunalni 

pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine 

Darda. Voditelj pogona dužan je podnijeti izvješće 

o radu Vlastitog komunalnog pogona  za obavljanje 

komunalnih djelatnosti. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. godine. 

 

7. Izvješće o stanju komunalnog gospodarstva na 

području Općine Darda za 2019. godinu 

Temeljem članka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18), 

komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav 

obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i 

održavanja komunalne infrastrukture te održavanja 

komunalnog reda na području općina, gradova i 

Grada Zagreba. 

Temeljem članka 64.Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, građenje i održavanje komunalne 

infrastrukture obveza je jedinica lokalne 

samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza 

prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim 

zakonom. 

Temeljem članka 9. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, komunalne djelatnosti ne obavljaju 

se radi stjecanja dobiti, već radi osiguravanja 

isporuke komunalnih usluga korisnicima prema 

načelima komunalnog gospodarstva propisanim 

ovim Zakonom (načelo neprofitnosti). 

Općinsko vijeće će razmotriti izvješće o stanju 

komunalnog gospodarstva na području Općine 

Darda. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. godine. 

 

8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Darda za 2018. godinu 

Temeljem članka 105. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08, 136/12, 15/15), 

proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati 

financijske izvještaje. Temeljem članka 110. Zakona 

o proračunu, upravno tijelo za financije, izrađuje 

godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja 

ga načelniku do 1. svibnja tekuće godine za 

prethodnu godinu. Načelnik podnosi 

predstavničkom tijelu, na donošenje godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće 

godine za prethodnu godinu. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda  

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg 

vrtića Radost Darda za 2018. godinu 

Temeljem članka 105. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08, 136/12, 15/15), 

proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati 

financijske izvještaje. Sukladno odredbama Zakona 

o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj: 10/97, 

107/07, 94/13), obzirom da je Općina Darda 

osnivač Dječjeg vrtića Radost Darda, Vijeće 

razmatra Izvješće o ostvarenju Financijskog plana 

Dječjeg vrtića "Radost" Darda, kao proračunskog 
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korisnika. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić Radost Darda 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda  

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine 

Darda u 2018. godini 

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18), 

općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture za 

prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi 

se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna 

jedinice lokalne samouprave. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Darda u 2018. godini 

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18), 

općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju 

programa građenja komunalne infrastrukture za 

prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi 

istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna 

jedinica lokalne samouprave. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu Općine Darda za 2018. godinu 

Temeljem Zakona o sportu (''Narodne novine'' 

broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 

85/15, 96/16)zajednice sportskih udruga i saveza u 

županiji, odnosno sportskih udruga u općini o 

izvršenju Programa javnih potreba i utrošku 

financijskih sredstava, podnose godišnje izvješće 

predstavničkom tijelu u rokovima propisanim za 

godišnje izvješće o izvršenju proračuna. 

Nositelji izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

13. Izvješće o izvršenju Programa financiranja 

javnih potreba udruga iz područja socijalne zaštite 

i razvoja gospodarskih djelatnosti u Općini Darda 

za 2018. godinu 

 Sukladno odredbama Zakona o udrugama 

(''Narodne novine'' broj: 74/14, 70/17) koje 

utvrđuju obvezu jedinica lokalne samouprave da 

osiguraju sredstva za financiranje programa javnih 

potreba udruga i obvezu korisnika programa da 

podnesu godišnje izvješće o utrošenim sredstvima. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi za 2018. godinu 

 Sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi (''Narodne novine'' broj: 47/90, 

27/93 i 38/09) koje utvrđuju obvezu jedinica 

lokalne samouprave da osiguraju sredstva za 

financiranje programa javnih potreba u kulturi i 

obvezu korisnika programa da podnesu godišnje 

izvješće o utrošenim sredstvima. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
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Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: 1. lipanj 2019. godine. 

 

15. Izvješće o izvršenju Programa Vijeća 

nacionalnih manjina za 2018. godinu 

 Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (''Narodne novine'' broj: 

155/02, 47/10, 80/10, 93/11) koje utvrđuju obvezu 

jedinica lokalne samouprave da osiguraju sredstva 

za financiranje programa potreba VNM, utvrđena 

je obveza korisnika programa da podnesu godišnje 

izvješće o utrošenim sredstvima. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  lipanj 20189. godine 

 

16. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

"VODOOPSKRBA" d.o.o. Darda u 2018godini 

Općina Darda je jedan od osnivača i većinski vlasnik 

trgovačkog društva "VODOOPSKRBA" d.o.o. 

Darda.Općinsko vijeće Općine Darda će razmotriti 

Izvješće o poslovanju društva "Vodoopskrba" d.o.o. 

Darda. 

Nositelj izrade: Uprava "Vodoopskrba" d.o.o. Darda 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: lipanj 2019. godine 

 

17. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva 

"BARANJSKA ČISTOĆA" d.o.o. Beli Manastir 

u2018. godini 

Općina Darda jedan od osnivača trgovačkog 

društva "BARANJSKA ČISTOĆA" d.o.o. Beli 

Manastir. Općinsko vijeće Općine Darda će 

razmotriti Izvješće o poslovanju društva 

"BARANJSKA ČISTOĆA" d.o.o. Beli Manastir. 

Nositelj izrade: Uprava "BARANJSKA ČISTOĆA" 

d.o.o. Beli Manastir  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: lipanj 2019. godine 

 

18.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa financiranja Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Darda za 2018. godinu 

Temeljem članka 43. Zakon o vatrogastvu 

(''Narodne novine'' broj: NN 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), 

sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih 

vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada 

Zagreba osiguravaju se u proračunu općine, grada 

ili Grada Zagreba. Sredstva za financiranje redovne 

djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i 

vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih 

članica, osiguravaju se u proračunu općine, grada i 

Grada Zagreba čije područje pokrivaju.  

Općina Darda je osnivač DVD Darda. Općinsko 

vijeće Općine Darda razmotrit će Izvješće o 

izvršenju Programa financiranja Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Darda.  

Nositelj izrade: DVD Darda 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. godine 

 

19. Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća 

Općinskog društva crvenog  križa Darda 

za2018.godinu 

Temeljem članka 27. i članka 30. Zakon o 

Hrvatskom crvenom križu (''Narodne novine'' broj: 

71/10.) jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave osiguravaju sredstva za: rad i 

djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 

0,2% sredstava prihoda svih  jedinica lokalne i 
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područne (regionalne) samouprave, a za javne 

ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% 

sredstava prihoda svih  jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i to za rad ustrojstvenih 

oblika Crvenog križa. 

Općina Darda je osnivač i sufinancira Općinsko 

društvo crvenog križa Darda. Općinsko vijeće 

Općine Darda će razmotriti Financijsko izvješće 

Općinskog društva crvenog križa Darda. 

Nositelj izrade: Općinsko društvo crvenog križa 

Darda 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. godine 

 

20. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Darda za 2018. godinu 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj: 

94/13, 73/17) jedinica lokalne samouprave - općina 

dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka 

tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i 

objavljuje ga u svom službenom glasilu.Jedinica 

područne (regionalne) samouprave - županija 

dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana i 

objedinjena izvješća iz stavka 1. ovoga članka 

Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. 

svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na 

svojim mrežnim stranicama. 

Temeljem članka 21. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, jedinice lokalne 

samouprave donose Plan gospodarenja otpadom 

za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene i 

dopune po potrebi. 

Općinsko vijeće je na 11. sjednici održanoj dana 12. 

srpnja 2018. godine, donijelo Odluku o donošenju 

Plana gospodarenja otpadom Općine Darda za 

razdoblje od 2017. do 2022.godine(Službeni glasnik 

Općine Darda br. 6/18).Načelnik Općine Darda 

podnosi Općinskom vijeću Općine Darda izvješće o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Darda. 

Nositelj izrade: Načelnik Općine Darda  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. godine 

 

21. Izvješće o stanju socijalne skrbi na području 

Općine Darda za 2018. godinu 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi 

(''Narodne novine'' broj: 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17), djelatnost socijalne skrbi obavljaju 

ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave u 

županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge 

pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje 

obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i 

na način propisan ovim Zakonom, posebnim 

zakonima i provedbenim propisima. 

Na temelju članka 2. Odluke o zaštiti socijalnog 

standarda stanovništvaOpćine Darda(''Službeni 

glasnik'' Općine Darda br: 7/12, 8/14), utvrđuje se 

realizacija oblika pomoći kroz 6. osnovnih 

programa. 

Izvješće o stanju socijalne skrbi na području Općine 

Darda sadrži prikaz stanja i organiziranosti socijalne 
skrbi na području Općine Darda, usporedni prikaz 

stanja u odnosu na prethodno razdoblje i prijedlog 

mjera unapređenja postojećeg stanja. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: ožujak 2019. 

 

 

22. Izvješća o radu načelnika Općine Darda  

Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
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područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine'' broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) i članka 44a Statuta Općine Darda 

("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 

5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst, 3/18), općinski načelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnje izvješće o svom radu 

Općinskom vijeću. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: dva puta u 2019. godini,polugodišnja izvješća  

 

23.  Zaključci povodom razmatranja Izvješća o 

stanju sigurnosti na području Općine Darda 

S ciljem što kvalitetnije suradnje policije i tijela 

lokalne samouprave, a radi planiranja mjera i radnji 

učinkovitog sprječavanja činjenja i otkrivanja 

kaznenih dijela, prekršaja i prijestupa, te otkrivanja 

i hvatanja njihovih počinitelja kao i prevencije 

prometnih nezgoda, MUP RH, PU Osječko 

Baranjska PP Beli Manastir dostavlja izvješća koja 

sadrže značajnije pokazatelje za sigurnost građana i 

imovine na području Općine Darda, 

Nositelj izrade: MUP RH, PU Osječko-baranjska, PP 

Beli Manastir  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: kvartalno u 2019. godini. 

 

24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Darda za 2019. godinu 

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08, 136/12, 15/15) 

načelnik podnosi predstavničkom tijelu – 

Općinskom vijeću Općine Darda na donošenje 

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. 

rujna tekuće proračunske godine. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: rujan 2019.godine. 

 

25. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Dječjeg vrtića Radost Darda za 2019. godinu 

Temeljem članka 105. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08, 136/12, 15/15), 

proračunski korisnici moraju sastavljati financijske 

izvještaje.  

Sukladno odredbama Zakona o ustanovama 

("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08) i Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(''Narodne novine'' broj: 10/97, 107/07, 94/13), 

obzirom da je Općina Darda osnivač Dječjeg vrtića 

Radost Darda, Vijeću  se podnosi na 

suglasnostProračuna Dječjeg vrtića Radost Darda, 

kao proračunskog korisnika. 

Načelnik podnosi predstavničkom tijelu – 

Općinskom vijeću Općine Darda na donošenje 

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. 

rujna tekuće proračunske godine. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić Radost Darda 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: rujan 2019. godine. 

 

26. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Darda za 2019. godinu 

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu 

(Narodne novine broj: 87/08, 136/12 i 15/15) 
izmjene i dopune proračuna provode se po 

postupku za donošenje proračuna i projekcije. 

Izmjenama i dopunama proračuna uravnotežuju se 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci 

proračuna. 

Prilikom donošenja Proračuna Općine Darda za 

2018. godinu nisu poznati svi elementi financiranja 

OpćineDarda kako u izvorima prihoda tako i 

obvezama općinskog proračuna. 
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Tijekom godine se može izvršiti usklađivanje 

proračuna. 

Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: prema potrebi. 

 

27. Godišnji plani program rada Dječjeg vrtića 

''Radost'' Darda za pedagošku 2019./2020. godinu  

Temeljem prava, obveza i odgovornosti Općine 

Darda kao osnivačaDV ''Radost'' Darda, utvrđenih 

odredbama Zakona o ustanovama ("Narodne 

novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Zakona 

o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne 

novine'' broj: 10/97, 107/07, 94/13)dječji vrtić 

obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i 

programa rada koji se donosi za pedagošku godinu 

koja traje od 01. rujna tekuće godine do 31. 

kolovoza sljedeće godine, Upravno vijeće vrtića 

donijeti će Godišnji plan i program rada, koje će 

razmotriti Općinsko Vijeće Općine Darda. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić "Radost" Darda 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

"Radost" Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

28. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana za 

pedagošku godinu 2018./2019. Dječjeg vrtića 

''Radost'' Darda 

Temeljem prava, obveza i odgovornosti Općine 
Darda, kao osnivača Dječjeg vrtića "Radost" Darda, 
sukladno odredbama temeljem članka 2.Zakona o 
proračunu (Narodne novine broj: 87/08, 136/12, 
15/15), Zakona o ustanovama ("Narodne novine" 
broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne 
novine'' broj: 10/97, 107/07, 94/13),Vijeće će 
razmatrati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i 
programa rada Dječjeg vrtića ''Radost'' Darda, kao 
proračunskog korisnika u prethodnoj pedagoškoj 
godini. 

Nositelj izrade: Dječji vrtić "Radost" Darda 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

"Radost" Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

29. Financijski plan Dječjeg vrtića ''Radost'' Darda 

-Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za   

2020. godinu i procjena za 2021. i 2021. godinu  

Sukladno odredbama Zakona o ustanovama i 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Općina 

Darda, kao osnivač Dječjeg vrtića ''Radost'' 

Dardaosigurava sredstva za rad ustanova 

predškolskog odgoja. Sredstva se osiguravaju u 

proračunu temeljem prihvaćenog financijskog 

plana ustanove. 

Temeljem članka 29. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08. i 136/12, 15/15), 

na osnovi uputa za izradu prijedloga proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, proračunski korisnici jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave izrađuju 

prijedlog financijskog plana. 

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu, 

proračunski korisnici jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužni su dostaviti 

prijedlog financijskog plana nadležnom upravnom 

tijelu najkasnije do 15. rujna tekuće godine. 

Nositelj izrade: Dječji Vrtić "Radost" Darda 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

"Radost" Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

30. Program javnih potreba u sportu Općine 

Darda za 2020. godinu 

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) za ostvarivanje 

Programa javnih potreba u sportu jedinice lokalne 
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samouprave osiguravaju financijska sredstva u 

svom proračunu. Pri utvrđivanju programa polazi 

se od potreba i mogućnosti i dostignuća u sportu. 

Program javnih potreba u sportu donosi 

predstavničko tijelo sa godišnjim Proračunom. 

Temeljem prijedloga Komisije za sport, kulturu i 
rad sa udrugama Općine Darda Načelnik Općine 

Darda predlože Općinskom vijeću Općine Darda 

Programa javnih potreba u sportu Općine Darda.  

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: prosinac 2019. godine 

 

31. Program financiranja javnih potreba udruga iz 

područja socijalne zaštite i razvoja gospodarskih 

djelatnosti u Općini Darda za 2020. godinu 

Sukladno Zakonu o udrugama (''Narodne novine'' 

broj: 74/14, 70/17) za ostvarivanje Programa javnih 

potreba udruga Općine Darda jedinice lokalne 
samouprave su obvezne osigurati sredstva za 

financiranje programa javnih potreba udruga.  

Temeljem prijedloga Komisije za sport, kulturu i 

rad sa udrugama Općine Darda Načelnik Općine 

Darda predlaže Općinskom vijeću Općine Darda 

Programa javnih potreba udruga iz područja 
socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti 

u Općini Darda.  

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: prosinac 2019. godine 

 

32. Program javnih potreba u kulturi Općine 
Darda za 2020. godinu 

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u 

kulturi (''Narodne novine'' broj: 47/90, 27/93 i 

38/09) jedinice lokalne samouprave i uprave 

donose program javnih potreba u kulturi od 

zajedničkog interesa za općinu, usklađuju interese i 

poduzimaju aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog 

razvitka općine. 

Temeljem prijedloga Komisije za sport, kulturu i 

rad sa udrugama Općine Darda Načelnik Općine 

Darda predlaže Općinskom vijeću Općine Darda 

Programa javnih potreba u kulturi Općine Darda.  

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: prosinac 2019. godine 

 

33. Programfinanciranja Vijeća nacionalnih 

manjina u Općini Darda za 2020. godinu 

Temeljem članka 28.st.1. Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina (''Narodne novine'' br. 

155/02, 47/10, 80/10, 93/11) jedinice lokalne 

samouprave osiguravaju sredstva za rad 

vijećanacionalnih manjina, uključujući sredstva za 

obavljanje administrativnih poslova za njihove 

potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje 

određenih aktivnosti utvrđenih programom rada 

vijeća nacionalne manjine.  

Načelnik Općine Darda predlaže Općinskom vijeću 

Općine Darda Program javnih potreba VNM. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

34. Program održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Darda za 2020.godinu 

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom  

gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), 

program održavanja komunalne infrastrukture 

donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave za kalendarsku godinu.Program se 

donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice 

lokalne samouprave. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 
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35. Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Darda za 2020. 

godinu 

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom  

gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), 

program građenja komunalne infrastrukture 

donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave za kalendarsku godinu. Program se 

donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice 

lokalne samouprave. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

36. Program 

utroškasredstavaodprodajekućaistanova u 

državnomvlasništvunaPodručjuposebnedržavneskrbi

zaOpćinuDarda u 2020. godini 

Temeljem članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" 

broj 19/11, 56/11 i 03/13)sredstva od prodaje kuća i 

stanova prihod su jedinica lokalne samouprave i 

uplaćuju se na njihov račun. Uplaćena sredstva mogu 

se koristiti za izgradnju i obnovu komunalne 

infrastrukture, stambeno zbrinjavanje, izgradnju 

socijalnih stanova te podizanja standarda stambenog 

fonda. Jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi 

program utroška sredstava za narednu godinu i 

uskladiti ga s Ministarstvom, te po završetku godine 

dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošenim 

sredstvima. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

37. Program korištenja sredstava od naknada za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada za 2020. 

god. 

Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 

novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 ) trideset posto 

sredstva naknade prihod su proračuna jedinice 

lokalne samouprave čije upravno tijelo donosi 

rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski 

za rad tih upravnih tijela, te trideset posto sredstva 

naknade prihod su proračuna jedinice lokalne 

samouprave na čijem se području nezakonito 

izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za 

izradu prostornih planova kojima se propisuju 

uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju 

područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 

opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema 

programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

38. Program korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta, za 

Općinu Darda za 2020. godinu 

Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu ("Narodne novine" broj: 20/18), sredstva 
ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog 
proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne 
(regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice 
lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, na 
čijem se području poljoprivredno zemljište 
nalazi.Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužni su donijeti program korištenja 
navedenih sredstava. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu 
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podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju 
programa korištenja sredstava svake godine do 31. 
ožujka za prethodnu godinu. 
Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

39. Proračun Općine Darda za 2020. godinu i 

Projekcija Proračuna Općine Darda za 2021. i 

2022. godinu 

Temeljem članka 27.Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08. i 136/12, 15/15), 

na osnovi smjernica Vlade i uputa za izradu 

prijedloga državnog proračuna Ministarstvo 

financija sastavlja upute za izradu proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave do kraja lipnja 

tekuće godine. 

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu, načelnik 

utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih 

podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. 

studenoga tekuće godine. 

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu, 

predstavničko tijelo donosi proračun na razini 

podskupine ekonomske klasifikacije za iduću 

proračunsku godinu i projekciju na razini skupine 

ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije 

proračunske godine do konca tekuće godine i to u 

roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. 

siječnja godine za koju se donosi proračun.Izmjene 

i dopune proračuna provode se po postupku za 

donošenje proračuna i projekcije. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

40. Odluka o načinu izvršenja Proračuna Općine 

Darda za 2020. godinu 

Plan razvojnih programa 

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu 

(''Narodne novine'' broj: 87/08, 136/12 i 15/15)  uz 

proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave donosi se odluka o izvršavanju 

proračuna.  

Temeljem članka 108. stavka 5. Zakona o 

proračunu,  polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o 

provedbi plana razvojnih programa. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

41. Izvješće o ostvarenju Programa rada 

Općinskog Vijeća za 2019. godinu 

Temeljem članka 82. Poslovnika o radu Vijeća 

(''Službeni glasnik Općine Darda'' broj: 3/97, 3/01, 

1/06, 2/09, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst), na posljednjoj sjednici Vijeća iste 

kalendarske godine, predsjednik Vijeća rezimira 

rezultate rada, utvrđuje izvršene odnosno 

neizvršene poslove te podnosi obrazloženje za 

neostvarene točke Programa po nositeljima 

poslova. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Predsjednik Općinskog vijeća 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

42.Program rada Općinskog vijeća Općine Darda 

za 2020. godinu 

Temeljem članka 80. Poslovnika o radu Općinskog 

Vijeća(''Službeni glasnik Općine Darda'' broj: 3/97, 

3/01, 1/06, 2/09, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst), u svrhu pravovremenog izvršavanja svojih 

zadaća, te razvitka i jačanja lokalne samouprave i 
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političke i financijske samostalnosti, na načelima i u 

granicama državnog uređenja, Općinsko vijeće i 

njegova tijela rade prema Programu rada koji se 

donosi za jednu kalendarsku godinu. 

Program rada Općinskog vijeća i njegovih tijela 

predlaže predsjednik Vijeća. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel  

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

43. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Darda u 2019. godini 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj: 

82/15.) predstavnička tijela na prijedlog izvršnog 

tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine. 

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok: studeni 2019. godine. 

 

44. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Darda u 

2020. godini  

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (''Narodne novine'' broj: 82/15.) 

Općinsko vijeće Općine Darda, sukladno razmjeru 

opasnosti, prijetnji i posljedica od nesreća, većih 

nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom 

ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih 

dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, 

materijalnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog 

razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, 

donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Darda.  

Nositelj izrade: Jedinstveni upravni odjel 

Predlagatelj: Načelnik Općine Darda 

Rok:  studeni 2019. godine. 

 

45. Pitanja i prijedlozi Vijećnika 

 

Temeljem članka 16.Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Darda (''Službeni glasnik Općine 

Darda'' broj: 3/97, 3/01, 1/06, 2/09, 2/13, 1/15, 

1/18, 2/18-pročišćeni tekst), općinski vijećnik ima 

pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i 

djelokrug Vijeća, odbora i drugih tijela Vijeća, 

stručnih službi i drugih organizacija koje obavljaju 

poslove za Općinu Darda.Odgovori na pitanja daju 

se na istoj ili na jednoj od slijedećih sjednica, 

usmeno ili pismeno.  

 

II. 

 

Ovim Programom rada Općinskog vijeća Općine 

Darda utvrđeni nositelji izrade materijala za 

sjednice Općinskog vijeća, dužni su predlagatelju 

dostaviti pripremljeni materijal najkasnije do 

desetog u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem 

je predviđeno razmatranje materijala. 

Ukoliko to nisu u mogućnosti dužni su o tome kao i 

o razlozima neizvršenja obavijestiti predsjednika 

Vijeća, u roku određenom za izvršenje obaveza 

utvrđenih Programom rada Općinskog vijeća 

Općine Darda. 

 

III. 

Program rada Općinskog Vijećabiti će objavljen u 

"Službenom glasniku" Općine Darda. 
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KLASA: 021-05/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

17. 

 

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Darda (''Službeni glasnik'' 

Općine Darda broj: 2/14- pročišćeni tekst, 1/15) i 

članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 

glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 

2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 

održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 

je 

 

           Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Plana rada 

Općinskog vijeća Općine Darda za 2018. 

godinu 

 

 

             I. 

 

Općinsko vijeće Općine Darda prihvaća 

Izvješće o ostvarenju Plana rada Općinskog vijeća 

Općine Darda za 2018. godinu. 

 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u 

''Službenom glasniku'' Općine Darda. 

 

 

 

KLASA: 402-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

18. 

 

Temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o 

javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16) 

članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, 

radova i usluga (''Službeni glasnik'' Općine Darda 

broj: 1/17.)  i članka 48. Statuta Općine Darda 

("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 

5/02, 1/06, 2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni 

tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. 

sjednici održanoj dana 05. prosinca 2018. godine, 

donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude za nabavu radova  

sanacije ceste u ulici Ljudevita Gaja u Dardi i na 
sklapanje Ugovora za nabavu radova  

sanacije ceste u ulici Ljudevita Gaja u Dardi 
 
 

I. 

 

Daje se suglasnost na Odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude za nabavu radova sanacije 

ceste u ulici Ljudevita Gaja u Dardi, KLASA: 361-

01/17-01/22,UR.BROJ: 2100/03-18-01/4, od 14. 

studenog 2018. godine i na sklapanje Ugovora za 

nabavu radova sanacije ceste u ulici Ljudevita Gaja 

u Dardi, sa tvrtkom GRAVIA d.o.o. Osijek, 

Gundulićeva 65, OIB: 80381365828, s cijenom  od 

499.488,00 kn bez PDV-a, 124.872,00 kn PDV i 

ukupnom cijenom od 624.360,00 kn sa PDV-om. 

 

II. 
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Ovlašćuje se Načelnik Općine Darda da 

sukladno odluci iz točke I. ovog Zaključka, a nakon 

konačnosti i izvršnosti Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude za nabavu radova sanacije 

ceste u ulici Ljudevita Gaja u Dardi, sklopi 

odgovarajući Ugovor sa tvrtkom GRAVIA d.o.o. 

Osijek, Gundulićeva 65.   

 

III. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

glasniku" Općine Darda. 

 
 

 

 

KLASA: 361-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

19. 

 

Temeljem članka 95. stavka 1. Zakona o 
komunalnom  gospodarstvu (Narodne novine broj 
68/18) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 
glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 
2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 
3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 
održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 

o komunalnoj naknadi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se obveza 

plaćanja komunalne naknade za područje Općine 

Darda (u daljnjem tekstu: Općina) i utvrđuju: 

- naselja u Općini u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada, 

- područja zona u Općini u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada, 

- koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u 

Općini u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, 

- koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za 

koje se plaća komunalna naknada, 

- određivanje iznosa komunalne naknade, 

- rok i način plaćanja komunalne naknade, 

- nekretnine važne za Općinu koje se u 

potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

plaćanja komunalne naknade, 

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima može odobriti privremeno 

oslobađanje od komunalne naknade, 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima odobrava 

djelomično ili potpuno oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade. 

 

Članak 2. 

Komunalna naknada je novčano javno 

davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. 

Komunalna naknada je prihod proračuna 

Općine koji se koristi za financiranje održavanja i 

građenja komunalne infrastrukture. 

Članak 3. 

Komunalna naknada se plaća za sljedeće 

nekretnine: 

1. stambeni prostor 
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2. garažni prostor 

3. poslovni prostor 

4. građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti 

5. neizgrađeno građevinsko zemljište. 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine 

iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na 

području Općine na kojem se najmanje obavljaju 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih 

cesta i održavanja javne rasvjete te koje je 

opremljeno najmanje pristupnom cestom, 

niskonaponskom električnom mrežom i vodom 

prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio 

infrastrukture Općini. 

 

Članak 4. 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik 

odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. stavak 1. 

ove Odluke. 

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog 

članka plaća komunalnu naknadu: 

1. ako je na njega obveza plaćanja te 

naknade prenesena pisanim 

ugovorom 

2. ako nekretninu koristi bez pravne 

osnove ili 

3. ako se ne može utvrditi vlasnik. 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za 

plaćanje komunalne naknade ako je obveza 

plaćanja te naknade prenesena na korisnika 

nekretnine pisanim ugovorom. 

 

Članak 5. 

 

Obveza plaćanja komunalne naknade 

nastaje: 

1. danom izvršnosti uporabne dozvole 

odnosno danom početka korištenja 

nekretnine  koja se koristi bez 

uporabne dozvole 

2. danom sklapanja ugovora kojim se 

stječe vlasništvo ili pravo korištenja 

nekretnine 

3. danom pravomoćnosti odluke tijela 

javne vlasti kojim se stječe 

vlasništvo nekretnine 

4. danom početka korištenja 

nekretnine koja se koristi bez 

pravne osnove. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade 

dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka 

obveze plaćanja komunalne naknade, promjene 

osobe obveznika, promjene obračunske površine 

nekretnine ili promjene namjene nekretnine prijaviti 

upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno 

promjenu tih podataka. U protivnom, dužan je 

platiti komunalnu naknadu od dana nastanka 

obveze. 

 

II. NASELJA U KOJIMA SE PLAĆA 

KOMUNALNA NAKNADA 

Članak 6. 

 

Naselja na području Općine u kojima se 

plaća komunalna naknada su: 

1. Darda, 

2. Mece, 

3. Uglješ, 

4. Švajcarnica. 

 

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI 

Članak 7. 
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Određuju se sljedeće zone u Općini: 

I. ZONA  

koja obuhvaća sljedeće ulice, odnosno 

dijelove ulica u Dardi: 1. Svetog Ivana Krstitelja od 

križanja s Ulicom bana Josipa Jelačićado križanja s 

ulicom Ljudevita Gaja 2. Osječka ulica do groblja, 

3. Žrtava Domovinskog rata do križanja s ulicom 

Matije Gupca, 4. 135. Baranjske brigade, 5. 

Vladimira Nazora, 6. Antuna Gustava Matoša, 7. 

Vatroslava Lisinskog, 8. Ante Starčevića, 9. Kneza 

Trpimira, 10. Matije Gupca, 11. Silvija Strahimira 

Kranjčevića, 12. Braće Radić, 13. Kralja 

Zvonimira, 14.Zagrebačka, 15.Gospićka. 

II ZONA 

koja buhvaća naselja Mece, Uglješ, 

Švajcarnica i ulice odnosno dijelove ulica u Dardi: 

1. Svetog Ivana Krstitelja od križanja s Ulicom 

bana Josipa Jelačića do Tvornice stočne hrane, 2. 

Bana Josipa Jelačića, 3. Ivana Meštrovića, 4. 

Nikole Šubića Zrinskog, 5. Šandora Petefija, 6. 

Cvjetna ulica, 7. Đure Đakovića, 8. Alojzija 

Stepinca, 9. Marka Marulića, 10. Žrtava 

Domovinskog rata od križanja s ulicom Matije 

Gupca, 11. Ivana Mažuranića, 12. Josipa Kozarca, 

13. Hrvatske mladeži, 14.Antuna Mihanovića, 15. 

Svete Ane, 16. Ilirska ulica, 17. Kralja Petra 

Krešimira IV, 18. Vukovarska ulica, 19. Osječka 

ulica od groblja do željezničke pruge, 20. 

Dubrovačka ulica, 21. Eugena Kvaternika, 22. 

Školska ulica, 23. Šumar, 24. Ljudevita Gaja, 25. 

Frana Krste Frankopana, 26. Jablanova ulica, , 28. 

Ulica Augusta Šenoe, 29. Generala Koste Nađa, 30. 

Ivana Gundulića, 31. Ivana Gorana Kovačića, 32. 

Jokai Mora,  33.Tina Ujevića,  34. Industrijska zona 

i 35. Kompleks tvornice stočne hrane i 

Svinjogojstva. 

III ZONA 

koja obuhvaća sljedeće ulice, dijelove 

ulica i područja u Dardi: 1. Kudeljara, 2. Vašarište, 

3. Lanka, 4. Džombik, 5. Velika Pumpa, 6. Veliko 

Polje, 7. Lugarnica Bezdan, 8. Karašica, 9.Luska, 

10.Polja, 11. Podjendek, 12. Lipa, 13. Šumar, 14. 

Adica, 15. Gažnja, 16. Švajcer ada, 17. Udvar, 18. 

Bolmanski fok, 19. Miloš lap, 20. Serečin, 21. 

Kalovica, 22. Visoka Greda, 23. Umka, 24. 

Pašnjak, 25. Gajić, 26. Konačište, 27. Ring, 28. 

Pustarica, 29. Lagune, 30. Stari Uglješ, 31. Hosijat, 

32. Matkova ada, 33. Ada, 34. Kurjačara, 35. 

Nikolin lap, 36. Ružin fok, 37. Lanka, 38. Topolik, 

39. Bezdan, 40. Čirina ada, 41. Franjina ada, 42. 

Rašće, 43. Šatorište, 44. Udvard, 45. Puškapor 

šuma, 46. Bara, 47. Mali otok, 38. Sigetfalu, 39. 

Dugi čer, i ostala područja na teritoriju Općine 

Darda u katastarskoj Općini Darda i katastarskoj 

Općini Bilje. 

-  

IV. KOEFICIJENT ZONA (Kz) 

Članak 8. 

Utvrđuju se koeficijenti zone (Kz) kako 

slijedi: 

- Za I zonu  – 1,00, 

- Za II zonu – 0,90, 

- Za III zonu  – 0,50. 

 

V. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn) 

Članak 9. 

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti 

nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za: 

1. stambeni prostor 1

,00 

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge  

građana 1

,00 

3. garažni prostor 1

,00 

4. poslovni prostor  

a) za obavljanje komunalne djelatnosti 1

,00 

b) za obavljanje proizvodne djelatnosti 2

,00 
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c) poslovni prostor koji koriste županijska i državna upravna tijela,  

kao i ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno  

Osječko-baranjska županija 2

,00 

d) poslovni prostor što ga za obavljanje svoje djelatnosti  

koriste banke, osiguravajuća društva, lutrije i kladionice 9

,00 

e) poslovni prostor što ga za obavljanje svoje djelatnosti  

koriste vanjsko-trgovačka društva, predstavništva i  

zastupništva, turističke i putničke agencije 8

,00 

f) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 7

,00 

g) za obavljanje trgovačke i uredske djelatnosti 5

,00 

h) ostali poslovni prostor i poslovni prostor kojemu nije utvrđena  

namjena 4

,00 

5. neizgrađeno građevinsko zemljište 0

,05. 

Za građevinsko zemljište koje služi u 

svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iz stavka 1. 

točka 4. ovog članka utvrđuje se koeficijent 

namjene (Kn) u visini 0,15% od utvrđenog 

koeficijenta namjene (Kn) koji je određen za 

pojedini poslovni prostor. 

 

VI. ODREĐIVANJE IZNOSA 

KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 10. 

Komunalna naknada obračunava se po 

četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju 

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i 

to za: 

1. stambeni, poslovni i garažni prostor po 

jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način 

propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za 

utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne 

novine«, br. 40/97.) 

2. građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno 

građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. 

Iznos komunalne naknade po četvornome 

metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta 

namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne 

naknade (B). 

Članak 11. 

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) 

određuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća 

Općine Darda najkasnije do kraja studenoga tekuće 

godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) 

određuje se u kunama po četvornome metru (m²) 

korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. 

Ako Općinsko vijeće Općine Darda ne 

odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka 

najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, za 

obračun komunalne naknade u sljedećoj 

kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 

 

Članak 12. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Darda u skladu s 

odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o 

vrijednosti boda komunalne naknade (B) u 

postupku pokrenutom po službenoj dužnosti. 

Rješenje iz stavka 1. ovog članka se donosi 

do 31. ožujka tekuće godine, ako se odlukom 

Općinskog vijeća iz članka 11. ove Odluke mijenja 

vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi 

podatak bitan za njezin izračun u odnosu na 

prethodnu godinu, te u slučaju drugih podataka 

bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 

naknade. 
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Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se 

i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 

kojim se uređuje opći odnos između poreznih 

obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 

o porezima i drugim javnim davanjima, ako 

Zakonom nije propisano drukčije. 

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i 

rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi 

postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje 

upravno tijelo županije nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva. 

Članak 13. 

 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje 

se: 

1. iznos komunalne naknade po 

četvornome metru (m2) nekretnine 

2. obračunska površina nekretnine 

3. godišnji iznos komunalne naknade 

4. kvartalni iznos komunalne naknade 

za fizičke osobe, odnosno mjesečni 

iznos komunalne naknade za pravne 

osobe 

5. rok za plaćanje iznosa obroka 

komunalne naknade. 

Godišnji iznos komunalne naknade 

utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju 

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i 

iznosa komunalne naknade po četvornome metru 

(m²) površine nekretnine prema formuli za obračun 

godišnje komunalne naknade (KN) koja glasi: 

KN = m2  x (B  x  Kz  x Kn). 

 

VII. ROK I NAČIN PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 14. 

 

FIZIČKE OSOBE plaćaju komunalnu 

naknadu tromjesečno i to:  

- za prvi kvartal do 15. 04. tekuće godine, 

- za drugi kvartal do 15.07. tekuće godine,  

- za treći kvartal do 15.10. tekuće godine,  

- za četvrti kvartal do 15.01. sljedeće 

godine. 

 

PRAVNE OSOBE plaćaju komunalnu 

naknadu mjesečno i to do 15-og u mjesecu za 

protekli mjesec. 

 

Na zakašnjele uplate plaća se zakonska 

zatezna kamata. 

 

Fizičkim osobama obveznicima plaćanja 

komunalne naknade početkom kalendarske godine 

dostavljaju se četiri uplatnice za plaćanje 

komunalne naknade za tu godinu s utvrđenim 

kvartalnim iznosima komunalne naknade. 

Pravnim osobama obveznicima plaćanja 

komunalne naknade početkom kalendarske godine 

dostavlja se dvanaest uplatnica za plaćanje 

komunalne naknade za tu godinu s utvrđenim 

mjesečnim iznosima komunalne naknade. 

 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 15. 

 

Komunalna naknada ne plaća se za: 

1. nekretnine u vlasništvu Općine 

Darda i kojima je investitor Općina 

Darda, 
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2. ustanove kojima je osnivač Općina 

Darda 

3. nekretnine koje se upotrebljavaju za 

djelatnost javnoga osnovnoga 

obrazovanja, 

4. nekretnine koje služe vjerskim 

zajednicama za obavljanje njihove 

vjerske i obrazovne djelatnosti, 

5. za građevinska zemljišta na kojima 

su groblja, spomen-obilježja, 

spomen-područja  

6. nekretnine koje se upotrebljavaju za 

socijalno-humanitarne, kulturne i 

sportsko-rekreacijske svrhe, pod 

uvjetom da iste njihovi korisnici ne 

daju u najam, podnajam, zakup, 

podzakup ili na privremeno 

korištenje. 

 

Članak 16. 

 

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište 

koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u 

slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više 

od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 

namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji 

od koeficijenta namjene za stambeni prostor, 

odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 

Članak 17. 

 

U cijelosti su oslobođeni plaćanja 

komunalne naknade za stambeni prostor sljedeći 

obveznici: 

1. korisnici zajamčene minimalne 

naknade utvrđene po posebnim 

propisima, 

2. 100% invalidi. 

Invalidi s manjim stupnjem tjelesnog 

oštećenja oslobađaju se plaćanja komunalne 

naknade za stambeni prostor razmjerno stupnju 

svog tjelesnog oštećenja. 

Obveznici plaćanja komunalne naknade za 

poslovni prostor su u cijelosti oslobođeni plaćanja 

komunalne naknade u vrijeme izvođenja radova u 

ulici u kojoj imaju poslovni prostor, ukoliko radovi 

traju dulje od 3 mjesece neprekidno, a ista ulica je 

zatvorena za promet. 

Gospodarski subjekti u Poslovnoj zoni 

oslobođeni su plaćanja komunalne naknade u prvoj 

godini poslovanja. 

 

Članak 18. 

 

Rješenje o privremenom, potpunom ili 

djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne 

naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Darda u upravnom postupku pokrenutom na zahtjev 

stranke. 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnoj naknadi (''Službeni 

glasnik Općine Darda'' broj: 6/14, 4/16). 

 

Članak 20. 

 

Ova Odluka objavit će se u ''Službenom 

glasniku Općine Darda'', a stupa na snagu 1. 

siječnja 2019. godine. 

 

KLASA: 363-03/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 
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U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

20. 

 

Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o 
komunalnom  gospodarstvu (Narodne novine broj 
68/18) i članka 48. Statuta Općine Darda ("Službeni 
glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 
2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 
3/18), Općinsko vijeće Općine Darda na 14. sjednici 
održanoj dana 05. prosinca 2018. godine, donijelo 
je 
 

                              O D L U K U 

        o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

Članak 

1. 

 

Ovom Odlukom se određuje vrijednost 

boda komunalne naknade (B) za izračun 

komunalne naknade. 

 

 

Članak 

2. 

 

Vrijednost boda komunalne naknade 
(B) određuje se u iznosu od 1,8 kuna po 

četvornom metru (m2). 

 

 

Članak 

3. 

 

Ova Odluka objavit će se u ''Službenom 

glasniku Općine Darda'', a stupa na snagu 

1. siječnja 2019. godine. 

 

 

KLASA: 363-03/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

21. 

 

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 

94/13 i 73/17),  članka 48. Statuta Općine Darda 

("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 2/02, 

5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18 – pročišćeni 

tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine Darda, na 14. 

sjednici održanoj dana 05. prosinca  2018. godine, 

donijelo je    

 

 

O D L U K U 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Darda 

 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju:  

1. mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada 

 2. mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

na području Općine Darda.  

 

Članak 2. 

 Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove 

Odluke smatra se:  

- otpad odbačen u okoliš,  

- krupni (glomazni) otpad ostavljen na javnim 

površinama, 

- građevinski otpad odbačen na javnim površinama. 

 

Članak 3. 

U Općini Darda uspostavljen je sustav za 

zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu, kao i sustav evidentiranja odbačenog 

otpada na području Općine Darda. Obavijest o 

nepropisno odbačenom otpadu stanovnici mogu 

dostaviti putem sustava za zaprimanje obavijesti o 

nepropisno odbačenom otpadu uspostavljen je 

putem web stranice  

Općine Darda, www.darda.hr u označenoj rubrici  

Oglasna ploča, Tekuće obavijesti iz Općine Darda, 

Prijava nepropisno odbačenog otpada, te osobno ili 

poštom na adresu Općina Darda, Sv. I. Krstitelja 

http://www.darda.hr/
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89, 31326 Darda. Osim mjera iz stavka 1. ovog 

članka, provedba mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada provodi se i 

redovitim godišnjim nadzorom područja Općine 

Darda radi utvrđivanja postojanja odbačenog 

otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne 

dvije godine evidentirano postojanje odbačenog 

otpada. 

 

Članak 4. 

Načelnik Općine Darda dužan je Izvješće o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi 

mjera iz članka 1. ove Odluke podnijeti Općinskom  

Vijeću Općine Darda do 31. ožujka tekuće godine 

za prethodnu kalendarsku godinu.  

Članak 5. 

 Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. ove 

Odluke komunalni redar rješenjem naređuje 

vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako nije 

poznat vlasnik nekretnine na kojoj je nepropisno 

odložen otpad, uklanjanje tog otpada, odnosno 

osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja 

određenim područjem (dobrom), ako je otpad 

odložen na tom području (dobru).  

Članak 6. 

Rješenjem iz članka 5. ove Odluke određuje se: 

lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina 

otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza 

uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje predmetnom vrstom otpada u roku 

koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana 

zaprimanja rješenja.  

Članak 7. 

 Istekom roka određenog rješenjem iz članka 6. ove 

Odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje 

obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar 

utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 6. 

ove Odluke nije izvršena, Općina Darda dužna je 

osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj 

osobi za gospodarenje predmetnom vrstom otpada.  

Članak 8. 

Općina Darda ima obvezu podatke utvrđene 

rješenjem iz članka 5. ove Odluke mjesečno unositi 

u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija 

odbačenog otpada.  

Članak 9. 

Općinsko Vijeće Općine Darda temeljem Izvješća 

iz članka 4. ove Odluke ima obvezu donijeti odluku 

o provedbi posebnih mjera sprječavanja 

odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima 

je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje 

otpada.  

Članak 10. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke 

osiguravaju se u proračunu Općine Darda.  

Članak 11. 

 Općina Darda ima pravo na nadoknadu troška 

uklanjanja odbačenog otpada iz članka 6. ove 

Odluke od vlasnika, odnosno posjednika 

nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od 

osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja 

određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad 

nalazio.  

Članak 12. 

 Redovni godišnji nadzor područja Općine Darda 

radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a 

posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije 

godine evidentirano postojanje odbačenog otpada 

vrši komunalni redar Općine Darda. 

Članak 13. 

Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva 

mjere koje nisu uređene ovom Odlukom primijeniti 

će se odredbe Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17). 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 

osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Darda". Ova Odluka odmah po donošenju 

dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike i objavit će se na službenoj mrežnoj 

stranici Općine Darda. 
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KLASA: 351-02/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

22. 

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 

novine broj 28/10.) i članka 48. Statuta Općine 

Darda ("Službeni glasnik" Općine Darda broj: 3/01, 

2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10., 2/13, 1/18, 2/18-

pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine 

Darda na 14. sjednici održanoj dana 05. prosinca 

2018. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o koeficijentima zaposlenika 

Općine Darda 

 

 

Članak 1. 

Odluka o koeficijentima zaposlenika Općine Darda 

(''Službeni glasnik'' Općine Darda br: 6/10, 1/12, 

5/14, 4/15, 8/17, 1/18, 2/18) mijenja se prema 

odredbama ove Odluke.  

 

Članak 2. 

 

Članak 2. mijenja se i sada glasi:  

 

Zaposlenicima Općine Darda određuju se 

koeficijenti po složenosti poslova radnih mjesta 

kako slijedi: 

 

I.  Jedinstveni upravni odjel Općine 

Darda 

 

 

II. 

Vlastiti komunalni pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti 

 

                               Članak 3. 

 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

koeficijentima zaposlenika Općine Darda objavit će 

se u ''Službenom glasniku'' Općine Darda, a stupa 

na snagu 02. siječnja 2019. 

 

KLASA: 120-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

23. 

 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine broj 28/10.) i članka 48. Statuta 

Općine Darda (''Službeni glasnik'' Općine Darda 

broj: 3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10., 2/13, 

1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Darda na 14. sjednici održanoj dana, 05. 

Red. 

broj 

Naziv radnog mjesta Broj 

djelatnika 

Koefi 

cijent 

1. Pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine 

Darda 

1 3,27 

2. Viši savjetnik - tajnik 1 3,00 

3. Referent za financije i 

proračun 

1 2,52 

4. Referent za materijalno 

knjigovodstvo 

1 2,30 

5. Referent računovodstveni - 

blagajnik 

1 2,30 

6. Administrativni tajnik 1 2,30 

7. Referent za projekte 1 2,30 

8. Referent - komunalni redar 1 2,30 

9 Referent za turizam i 

društvene djelatnosti 

1 2,30 

10. Spremačica 1 1,34 

Red. 

broj 

Naziv radnog mjesta Broj 

djelatnika 

Koefi 

cijent 

1. Voditelj pogona 1 3,00 

2. Vozač građevinskog stroja 1 1,80 

3. Vozač kamiona 1 1,71 

4. Vozač traktora 1 1,70 

5. Pomoćni radnik 7 1,51 

6.  Radnik za održavanje 1 1,71 
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prosinca 2018. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima 

načelnika i zamjenika načelnika  

u vezi s obnašanjem dužnosti 

 

 

Članak 1. 

 

Odluka o plaći i drugim pravima načelnika 

i zamjenika načelnika  u vezi s obnašanjem 

dužnosti (''Službeni glasnik'' Općine Darda broj 

8/17) mijenja se prema odredbama ove Odluke.  

             

           

Članak 2. 

 

            Članak 4. mijenja se i sada glasi: 

 

''Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose: 

- za obračun plaće načelnika 3,57 
- za obračun plaće zamjenika načelnika 

3,10.'' 
 

Članak 3. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Darda, a stupa na snagu 02. siječnja  

2019. 

 

 

KLASA: 120-02/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  

 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

24. 

 

 Na temelju članka 17.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 
82/15), i članka  48. Statuta Općine Darda 
("Službeni glasnik Općine Darda" broj 3/01, 2/02, 
5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18  – 
pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine 
Darda na 14. sjednici održanoj dana 05. prosinca  
2018.godine, donijelo je 
 

 

GODIŠNJU ANALIZU STANJA 
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE DARDA 
ZA 2018. GODINU 

 

 

UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja 
sudionika, operativnih snaga i građana za 
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja.  

Općina Darda dužna je organizirati poslove 
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog 
izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja 
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja 
i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Općina Darda ima izrađenu revidiranu 
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća i Plan zaštite i spašavanja (s Planom civilne 
zaštite kao sastavnim dijelom ali posebno 
uvezanim). Navedeni dokumenti izrađeni su prema 
propisima Zakona o sustavu civilne zaštite, imaju 
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Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje i 
usvojena su Odlukama Općinskog vijeća. 

Uz to predstavničko tijelo – Općinsko vijeće 
Općine Darda izvršava i sljedeće zadaće: 

 donosi Procjenu rizika od velikih nesreća 
 donosi Odluku o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 
 donosi Odluku o osnivanju postrojbe 

civilne zaštite, i 
 osigurava financijska sredstva za 

izvršavanje odluka o financiranju 
aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM 

SASTAVNICAMA 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DARDA 

Stožer  civilne zaštite Općine Darda 
imenovan je Odlukom načelnika 2017.godine, kao 
stručno, operativno i koordinativno tijelo izvršnog 
dijela sustava civilne zaštite – načelnika Općine 
Darda. 

Stožer ima 11 članova a predvođen je 
načelnikom stožera – zamjenikom načelnika 
Antoniom Branilovićem. 

Članovi Stožera prošli su osposobljavanje 
tijekom 2017. godine, kroz program koji je proveo 
PUZS Osijek.   

Procjenjuje se da je Stožer civilne zaštite 
Općine Darda osposobljen i uvježban za kvalitetno i 
dostatno pružanje svekolike stručne pomoći 
načelniku Općine Darda u uvjetima velikih nesreća, 
a uz pomoć PUZS Osijek i za katastrofe.  

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni 
telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u 
planskim dokumentima. – evidencijskoj tablici 
Stožera 
 

2. VATROGASNA ZAJEDNICA I DVD 

Općina Darda nema vlastitu vatrogasnu 
zajednicu, već je u sastavu Vatrogasne zajednice 
Baranja. Na prostoru općine djeluje jedno 
Dobrovoljno vatrogasno društvo u Dardi.  

Ukupno se raspolaže sa 23 operativno 
osposobljenih i uvježbanih vatrogasaca te ukupno 
do 48 po kategorijama zvanja i osposobljenosti. 
DVD Darda raspolaže sa osnovnom vatrogasnom 
opremom kao i sa navalnim vozilom, vozilom za 
prijevoz vatrogasaca i ručnom radio postajom. 

Općina Darda ima izrađenu Procjenu 
ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su 
razrađeni resursi, postupanja i obaveze i glede 
sustava zaštite i spašavanja Općine Darda.  

JPVP Beli Manastir je značajna za područje 
obzirom da pored gašenja požara ima materijalne i 
kadrovske sposobnosti i kod ugroze opasnim 
tvarima. 

U tijeku je priprema ugovora o osnivanju 
ispostave JPVP u Dardi, u kojoj bi bilo zaposleno 2 
profesionalna vatrogasca. 
 

3. POSTROJBA CZ OPĆINE DARDA, POVJERENICI CZ 

ZA MJESNE ODBORE  I  VODITELJI SKLONIŠTA 

Postrojba CZ Općine Dardaorganizirana je i 
ustrojena kao postrojba CZ opće namjene (2 Tima 
CZ sa 20 pripadnika). Trenutna brojčana 
popunjenost postrojbe iznosi 9 pripadnika. 

Tijekom 2014. godine u regionalnom 
centru PUZS Osijek u Bizovcu održano je  
osposobljavanje koje je uspješno završilo 13 
pripadnika postrojbe. 

Pripadnici postrojbe CZ mogu vršiti 
potporu ostalim nositeljima zaštite i spašavanja u 
djelovanju, te osim logističkih zadaća i provođenja 
mjera zaklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja 
(ograničeno) u ovom periodu razvoja nisu sposobni 
za samostalno izvršenje zadaća. Postrojba do sada 
nikada nije bila angažirana. 

Radi kooordinacije provođenja mjera 
zaštite i spašavanja na području Općine Darda 
Odlukom načelnika imenovana su 4 povjerenika i 4 
zamjenika povjerenika Civilne zaštite u Općini 
Darda. 

Na području Općine Darda nema 
izgrađenih skloništa pojačane, osnovne niti 
dopunske zaštite, a za lokacije čvrstih objekata 
pogodnih za sklanjanje stanovništva određene su 
škole u Dardi, Meci i Uglješu, dječji vrtić u Dardi, te 
Dom kulture, za svaku lokaciju određen je i voditelj 
skloništa. 

 
4. OSTALI 

Općinsko društvo Crvenog križa Darda 

Društvo pored redovnih programa koje 
provodi ima vlastitu i materijalnu osnovu 
Županijskog društva HCK, te Hrvatskog crvenog 
križa (oprema za zbrinjavanje) koje se u 
slučajevima potrebe može koristiti za zbrinjavanje 
stanovništva . 
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Pravne osobe, udruge građana i radno sposobno 

stanovništvo 

Pravne osobe – Općina Darda treba sa pravnim 
osobama bitnim za funkcioniranje općine u 
uvjetima katastrofa ili velikih nesreća potpisati 
Ugovore odnosno regulirati međusobne odnose i 
obaveze u sustavu zaštite i spašavanja. 
 
Udruge građana – Općina Darda ima veći broj 
udruga građana (sportskih, kulturnih i drugih) koje 
najvećim dijelom i financira. U njima je veliki broj 
članova pa je i to značajni resurs te se  procjenjuje 
da su udruge građana, najveći potencijal u zaštiti i 
spašavanju. 
 
Radno sposobno stanovništvo -  suštinski je resurs 
Općine Darda, posebno za uvjete najvećih 
katastrofa. Pri tome se za informiranje i aktiviranje 
istih koriste lokalne radio-postaje, na slušanje kojih 
su za izvanredna događanja stanovnici općine 
upućeni.  
 

UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 

2018.GODINE 

 U 2018. godini nije bilo ozbiljnih ugroza na 
području Općine Darda. 

Od značajnijih objekata na području 
Općine Darda gdje postoji određena količina 
opasnih tvari valja spomenuti INA benzinsku 
postaju i Lukoil benzinsku postaju u Dardi, gdje su 
mogući požari i eksplozije. Tehnoloških incidenata 
u području općine nije bilo, a na  cestama na 
području općine ne prevoze se značajnije količine 
opasnih tvari. 

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja 

prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i 

udruge koje su u okviru svoje djelatnosti bave 

određenim vidovima zaštite i spašavanja sa 

ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i 

opremom, a to su: 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda i 
Javna vatrogasna postrojba Beli Manastir, 

 Hrvatske vode, VGI Baranja u Dardi, 

 Policija, PP Beli Manastir 

 Zdravstvene ustanove (Dom zdravlja Beli 
Manastir, Ambulanta Darda),  

 Veterinarske službe: Veterinarska 
ambulanta Darda, iz sastava VST Beli 
Manastir, 

 Hrvatske ceste d.o.o, ŽUC Osječko-
baranjske županije sa vlastitim snagama i 
materijalno tehničkim sredstvima, 

 Hrvatska elektroprivreda, Elektroslavonija, 
Pogon Beli Manastir, 

 Hrvatske šume, Šumarija Darda, 

 Mobilizirani građani, poduzeća, radni 
strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba 
(sukladno čl. 30. Zakona o zaštiti i 
spašavanju), 

 Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, 

 Općinsko društvo Crvenog križa Darda, 

 Specijalizirane udruge građana (lovačko i 
ribolovna društva i druge udruge). 
 

U slučaju da pravne osobe i službe koje se 
bave civilnom zaštitom ne bi mogle sami učinkovito 
provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza je 
prijetila nastankom katastrofe ili veće nesreće, na 
zahtjev načelnika aktivirati će se Stožer civilne 
zaštite Općine Darda, tim CZ opće namjene i 
povjerenici CZ. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad 
navedene snage sa područja općine ne bi bile 
dostatne, Općina Darda može računati na pomoć 
snaga i sredstava susjednih gradova i općina, te 
specijalističke postrojbe CZ Osječko-baranjske 
županije, a potom i snaga DUZS i RH. 

 
Tijekom 2018. godine najvažnije aktivnosti u 

sustavu CZ su bile: 

Stupanjem na snagu novog Zakona o sustavu CZ 
obavljeno je usklađivanje osnovnih akata sa novim 
propisima. 
OSTALO: 
-Općina Darda ima Plan pozivanja Stožera civilne 
zaštite Općine Darda od 3. listopada 2016. godine i 
tima civilne zaštite opće namjene Općine Darda od 
20. prosinca 2011. godine,  
 
 
FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ OPĆINE 

DARDA ZA 2018.GODINU 
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RB 
OPIS POZICIJE U 

PRORAČUNU 
Planirano za 
2018.godinu 

UTROŠENO u 
2018.godini 

1. CIVILNA ZAŠTITA 5.000,00 0,00 

2. VATROGASTVO  301.874,01 301.874,01 

3. 

UDRUGE 

GRAĐANA (LD, 

ŠRD ) 

1.166.500,00 1.166.500,00 

4. CRVENI KRIŽ 35.538,92 35.538,92 

UKUPNO ZA SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE 
1.508.912,93 1.503.912,93 

 

Na temelju iznijetog  i analizom utvrđenog stanja 

možemo dati slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

Općina Darda je  poduzela planirane i 
potrebne aktivnosti, te uložila dostatna sredstva za 
razvoj sustava civilne zaštite na svom području, 
zbog čega se može  zaključiti da je sustav zaštite i 
spašavanja na području općine bio na 
zadovoljavajućoj razini. 

Tijekom 2018.godine nije bilo katastrofa 
na području općine. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage 
zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja 
svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje 
sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni 
ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.  

Vrše se organizirane pripreme za 
provođenje donesenog Zakona o sustavu CZ i 
očekuju usmjeravajuće smjernice PUZS Osijek po 
istome.  
 
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Darda za 2018. godinu objavit će 
se u Službenom glasniku Općine Darda. 

      
 

 

KLASA: 810-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

25. 

 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite (NN broj 82/15.), i članka 48. Statuta 
Općine Darda (Službeni glasnik Općine Darda broj: 
3/01, 2/02, 5/02, 1/06, 2/06, 2/10, 2/13, 1/18, 2/18. 
– pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine 
Darda na svojoj 14. sjednici održanoj 05. prosinca  
2018. godine, donijelo je 
 
 
 

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE 

     NA PODRUČJU OPĆINE DARDA 
      ZA 2019. GODINU 

 

 
UVOD 

 

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna, 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 
plan razvoja sustava civilne zaštites financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine. 

 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite 
na području Općine Darda, a sukladno razmjeru 

opasnosti, prijetnji i procijenjenim posljedicama 
većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara 

te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 

sustava civilne zaštite (stožera civilne zaštite, 
postrojbe civilne zaštite opće namjene i udruga 

građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i 
pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave 

u okviru redovne djelatnosti) donosi se Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Darda za 
2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 

sustava civilne zaštite). 

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na 

sljedeće: 
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1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

DARDA 

Načelnik Općine Darda je dana 31. svibnja 2017. 
godine, donio Odluku o imenovanju članova 

Stožera civilne zaštite Općine Darda.  
Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (Narodne novine br. 82/15.) izvršno tijela 

jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer 
civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera od predstavnika 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih 
tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih 

osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite 
jedinice lokalne samouprave. Radom stožera civilne 

zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi 

načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća 
rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave. Članovi stožera jedinice 

lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 
1. ovoga članka, po prijedlogu tih službi, od kojih 

se dio članova imenuje po dužnosti, i to: 
predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave 

kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih 

operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik 
područnog ureda Državne uprave, policijske postaje 

te predstavnik zdravstvenih ustanova. Jedinica 

lokalne samouprave obavlja administrativne i 
tehničke poslove te osigurava uvjete za rad stožera 

civilne zaštite. 
 

Temeljem članka 2. i 7. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne 

novine br. 37/16., 47/16.) stožer civilne zaštite je 

tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje 
usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka 
posljedica izvanrednog događaja i tijekom 

provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama. Članove stožera 
imenuje izvršno tijelo jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih 

izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana 
stupanja na dužnost. 

Stožeri civilne zaštite osnivaju se na državnoj 
razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne 

samouprave – području Općine Darda. 

 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 

 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose 
na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 

zaštite na svom području, upravlja reagiranjem 

sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja 

javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite. 

 
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti 

osposobljavanje koje provodi Državna uprava 

prema Programu osposobljavanja članova stožera 
civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, u 

roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne 

zaštite. 
 

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15.) Načelnik 

Općine Darda je 25. listopada 2017. godine donio 

Odluku o imenovanjupovjerenika civilne zaštite i 
njihovih zamjenika za naselja Općine Darda. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni 

su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera 
civilne zaštite. Povjerenik civilne zaštite i njegov 

zamjenik:sudjeluju u pripremanju građana za 
osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti 

građanima o pravodobnom poduzimanju mjera 
civilne zaštite te javne mobilizacije radi 

sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u 

organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, 
zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, 

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih 
skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o 

znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama 

na području svoje nadležnosti i o propustima 
obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Ključne aktivnosti u 2019. godini: 
 

 
 nastaviti sa skupnim osposobljavanjem 

pripadnika Stožera CZ i povjerenika civilne zaštite i 

njihovih zamjenika za provođenje zadaća iz 
područja zaštite i spašavanja, a naročito za 

provođenje zadaća u mjerama civilne zaštite, 

sklanjanja i evakuacije,po Planu i u suradnji sa 
DUZS (PUZS Osijek) 

 organizirano proučiti Zakon o sustavu 
civilne zaštite (NN82/15.), te sukladno dinamici 

donošenja podzakonskih propisa za primjenu istog 

iste implementirati za područje Općine Darda,   
-  

 Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća te Plan zaštite i 

spašavanja (sa Planom CZ kao sastavnim dijelom) 

individualno i timski proučiti, raspraviti i definirati 
svoje zadaće i postupanja.  

 
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE 

NAMJENE 
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Postrojba civilne zaštiteopće namjene Općine 

Darda 
 

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine 
Darda osnovalo je Općinsko vijeće Općine Darda 

na 12. sjednici, 21. rujna  2010. godine ( Službeni 

glasnik Općine Darda br. 6/10), temeljem starog 
Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, 

broj: 174/04., 79/07. i 38/09.) 

Općinsko Vijeće Općine Darda je na 12. sjednici 
održanoj dana 17. rujna 2018 god. osnovalo 

postrojbu CZ opće namjene temeljem članka 6. 
Uredbe o sastavu CZ ( Narodne novine br. 

27/2017), Odluka o osnivanju postrojbe opće 

namjene Općine Darda objavljen je u Službenom 
glasniku  Općine Darda br. 7/18. 

Postrojba CZ Općine Darda organizirana je i 

ustrojena kao postrojba CZ opće namjene (2 
operativne skupine CZ opće namjene sa ukupno 20 

obveznika sukladno važećoj Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća, sa izvršenim 

rasporedom pripadnika – vojnih obveznika u istu. 
 

Sukladno novom Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN broj 82/15.) popuna postrojbi CZ obveznicima 
CZ ukinuta je i ubuduće će se zasnivati na popuni 

dobrovoljcima (volonterima).  
 

Ključne aktivnosti u 2019. godini: 

 
 

 izvršiti popunu postrojbe civilne zaštite 

opće namjene Općine Darda u suradnji s PUZS 
Osijek i Odsjekom za obranu Osijek 

 nastaviti sa skupnim osposobljavanjem 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Darda po Planu DUZS (PUZS Osijek) radi 

povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju 
akcija zaštite i spašavanja  

 organizirano proučiti Zakon o sustavu 

civilne zaštite (NN82/15.). 
 

 
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne 

zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa 

raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, 
a prema planu opremanja odobrenom od načelnika. 

 

3. VATROGASTVO 
 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne 

postrojbe i druge operativne snage vatrogastva 
određene posebnim propisima kojima se uređuje 

područje vatrogastva. 
 

Operativne snage vatrogastva temeljna su 

operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u 

sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 
posebnih propisa kojima se uređuje područje 

vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15.), planovima djelovanja civilne zaštite 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Državnim planom djelovanja civilne 
zaštite. 

 

Na području Općine Darda djeluje jedno (1) 
Dobrovoljno vatrogasno društvo sa ukupno do 48 

članova, od kojih je 23 operativno osposobljenih i 
uvježbanih vatrogasaca za intervencije. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo predstavlja veliku 

snagu te je moguće u najkraćem mogućem roku 
okupiti desetke članova na intervenciju. Društvo je 

osim zgrade u kojoj djeluje, dobro opremljeno te 

osposobljeno za provođenje zadaća zaštite i 
spašavanja u slučaju velikih nesreća ili katastrofa 

djeluje u Vatrogasnoj zajednici Baranja. 
 

Ključne aktivnosti za 2019. godinu: 

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda 
sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite 

(ne samo tradicionalno vatrogasne), 

- provoditi zadaće Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine 
Darda, 

- materijalno opremiti DVD Darda 

prilagođeno i potrebama djelovanja po mjerama 
civilne zaštite. 

 

 
4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG 

CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE 
SLUŽBE SPAŠAVANJA  

 

Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike 
Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje 

djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. Operativne 
snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna 

operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u 

sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 

propisima kojima se uređuje područje djelovanja 
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na 

temelju posebnog propisa kojima se uređuje 

područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, 
odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu 

djelovanja civilne zaštite. 

 
Općinsko društvo crvenog križa Darda (OD CK 

Darda) 
 

Na području Općine Darda djeluje Općinsko 
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društvo crvenog križa Darda. 

 

OD CK Darda u cilju spremnosti za angažiranjem u 
akcijama zaštite i spašavanja u 2018. godini trebalo 

bi planirati ključne aktivnosti: 
- edukaciju interventnog tima za djelovanje 

u katastrofama  

- procjenu situacije, podizanje naselja, 
organizaciju smještaja  

 

- nabavljati opremu koja nedostaje, a bila bi 
nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja 

(šator, poljski kreveti, torbice prve pomoći).  
 

 

Na području Općine Darda djeluju i tri liječnička 
tima opće prakse, zubarska ambulanta u okviru 

Doma zdravlja Beli Manastir Ambulanta Darda, 

koji će provoditi zdravstvenu zaštitu stanovništva u 
slučaju nesreće ili katastrofe. 

 
Hrvatska gorska služba spašavanja(HGSS) djeluje 

na području Republike Hrvatske kao neprofitna 

pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima 
se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske 

službe spašavanja. 

 
Operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 

izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje 
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Zakona o sustavu CZ, planovima civilne zaštite 

jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Državnom planu djelovanja civilne 

zaštite. 
 

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Osijek 

osnovana je za potrebe provođenja akcija zaštite i 
spašavanja na području Osječko – baranjske 

županije, a po potrebi sudjeluju u akcijama na 

području Republike Hrvatske. 
 

5. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE 
ZAŠTITE OPĆINE DARDA 

 

Općinsko vijeće Općine Darda je donijelo na 26. 
sjednici, 29. studenog  2016. godine Odluku o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine Darda. Pravne osobe od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine Darda su: 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Darda, Općinsko 

društvo Crvenog križa Darda, Vodoopskrba d.o.o. 
Darda, Lovačko društvo „Fazan“ Darda, ŠRD 

„Amur“ Darda, ŠRD „Bjelica“ Mece, NK „Darda“ 
Darda, A.M.S. – Biomasa d.o.o. Darda, Ricardo 

d.o.o. Darda, Pekarstvo Kadulja d.o.o. Darda, 

Darda proizvodnja vatrogasne opreme d.o.o. Darda. 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih 

nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne 
osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i 

pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg 
tijela državne uprave određene kao operativne 

snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa 

na državnoj razini te pravne osobe koje su 
odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave određene od interesa za 

sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim 
planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti 
određene za pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela 

državne uprave. 
 

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem 

opasnih tvari dužne su izraditi procjene rizika i 
operativne planove sukladno metodologiji koju 

donosi čelnik Državne uprave. 

 
Pravna  osoba  dužna  je  Državnoj  upravi  i  

jedinicama  lokalne  i  područne (regionalne) 
samouprave bez naknade dostavljati podatke 

potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja 

civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja 
u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari. 

 

U postupku donošenja podzakonskih akata po 
Zakonu o sustavu civilne zaštite kao i izvršenja 

obaveza sudionika u jedinstvenom sustavu CZ, 
Općina Darda izvršiti će izmjene i dopune svoje 

Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja i pravnih osoba od interesa za ZiS na 
području Općine Darda.  

 

Očekuju se smjernice od strane DUZS (PUZS 
Osijek) glede regulative primjene Zakona o sustavu 

civilne zaštite, odnosno Općine Darda prema 
pravnim osobama od državnog ili općinskog 

značaja u jedinstvenom sustavu CZ. 

 
6. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CZ 

OPĆINE DARDA 

 
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su 

za sustav civilne zaštite Općine Darda (npr. 

lovačke, ribičke, sportske i druge), pričuvni su dio 
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 

osposobljen za provođenje pojedinih mjera i 
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 
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operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 

postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite i planovima Općine Darda. 
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u 

planovima djelovanja civilne zaštite na svim 
razinama ustrojavanja sustava. 

Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno 

raspoređivati u više operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja 

sustava. 
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova 

za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite na teret proračuna općine ili 
državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na 

čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 Državna uprava i izvršna tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 
međusobne odnose s udrugama reguliraju 

sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u 

sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge 
uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te 

financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju 

sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti 
u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama. 
 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu 

civilne zaštite udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u 

osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 
 

Na razini Općine Darda održati će se koordinativni 
sastanak sa udrugama građana koje će biti pričuvni 

dio sustava civilne zaštite, u cilju sagledavanja 

njihove uloge, usklađenosti istih sa zakonima, te 
potencijalima (resursima) za sudjelovanje u CZ, po 

kojim mjerama CZ regulirati međusobne odnose. 

 
Donijeti će se Plan osposobljavanja udruga građana 

i provesti njihovo osposobljavanje.  
 

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu 
zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu 

Općine Darda, imaju obvezu uključivanja u sustav 

zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, 
posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i 

spašavanja. 
  

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI 
OSIGURANIH SREDSTAVA ZA 

ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2019. GODINU 

 

 

 

 

OPIS POZICIJE 

PLANIRANO 

za 2019. god. (iznosi 

izraženi u kunama) 

1. VATROGASTVO  

Vatrogastvo 236.898,00 

Obrana od požara 10.000,00 

Ukupno 246.898,00 

2. UDRUGE GRAĐANA  

Športski klubovi 880.000,00 

Kulturna društva 160.000,00 

Projekti socijalne zaštite i razvoja 

gospodarske djelatnosti 
165.000,00 

Ukupno 1.205.000,00 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJIMA JE ZAŠTITA I 

SPAŠAVANJE REDOVITA 

DJELATNOST 

 

Ustroj i opremanje Postrojbe opće 

namjene civilne zaštite 
5.000,00 

Razvoj sustava zaštite i spašavanja 5.000,00 

Općinsko društvo Crvenog križa 

Darda – Zakon o HCK 
91.874,70 

Ukupno 101.174,70 

SVEUKUPNO SUSTAV 

ZAŠTITE I  SPAŠAVANJA 
1.553.072,70 

 

Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne 
zaštite Općine Darda za naredno trogodišnje 
razdoblje / 2020. – 2021.godine 
 
 
 
 
 
 

Korisnik 
sredstava 

2020. 

godina 

2021. 

godina 

Vatrogastvo 334.025,00 334.025,00 

Općinsko društvo 

crvenog križa 
92.127,00 92.127,00 

Udruge građana 1.205.000,00 1.205.000,00 

Civilna zaštita  10.000,00 10.000,00 

UKUPNO ZA 

SUSTAV CZ 
1.641.152,00 1.641.152,00 
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KLASA: 810-01/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

26. 

 

Temeljem članka 48. Statuta Općine Darda  

(''Službeni glasnik'' Općine Darda broj:  

3/01,2/02,5/02,1/06,2/06,2/810,2/13,1/18, 2/18. – 

pročišćeni tekst, 3/18), Općinsko vijeće Općine 

Darda, 14. sjednici  održanoj dana 05. prosinca  

2018. godine, donosi 

 

 

              I Z V J E Š Ć E 

                 o mjerama civilne zaštite u 

nepovoljnim vremenskim uvjetima za područje                             

 Općine Darda u 2018./2019. godini 

 

 

 

 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

(''Narodne novine'' broj: 82/15.) i Zakona o 

zaštiti od elementarnih nepogoda (''Narodne 

novine'' broj: 73/97, 174/04), u Općini Darda 

postoje slijedeće mjere u provedbi zaštite i 

spašavanja u nepovoljnim vremenskim 

uvjetima. 

 

Općina Darda ima slijedeće planske i 

provedbene dokumente: 

 

1. Odluku o Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okolišaod katastrofa i velikih 

nesreća za Općinu Darda – revizija, na 25. 

sjednici,15. rujna 2016. godine  (Službeni 

glasnik Općine Darda broj: 5/16) 

2. Odluku o osnivanju Postrojbe Cz opće 

namjene za Općinu Darda, 12.sjednica 

održana 21.rujna 2010. (Službeni glasnik 

Općine Darda 6/10) i Odluku o osnivanju 

Postrojbe CZ opće namjene za Općinu 

Darda sa 12. sjednice 17. rujna 2018. 

godine (Službeni  glasnik Općine Darda 

br. 7/18.)  

3. Plan zaštite i spašavanja Općine Darda, na 

33. sjednici, 21. ožujka 2013. godine 

(Službeni glasnik Općine Darda broj: 2/13.) 

–revizija- 

4. Plan civilne zaštite Općine Darda, na 33. 

sjednici, 21. ožujka 2013. godine (Službeni 

glasnik Općine Darda broj: 2/13) 

5. Procjena ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za područje Općine 

Darda (Službeni glasnik Općine Darda broj:  

8/14.) 

6. Plan zaštite od požara Općine Darda 

(Službeni glasnik Općine Darda broj: 8/14.) 

7. Plan Civilne zaštite Općine Darda – 

revizija, na 25. sjednici,15. rujna 2016. 

godine (Službeni glasnik Općine Darda 

broj: 6/16.)  

8. SMJERNICE za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Općine 

Darda za period od 2016. do 2019. godine, 

na 26. sjednici, 29. studenog  2016. godine 

(Službeni glasnik Općine Darda broj: 

6/16).  

9. Plan unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Darda u 2018.godini 

(Službeni glasnik Općine Darda broj: 

2/18) 

10. Procjena rizika od velikih nesreća ( 

Službeni glasnik Općine Darda broj: 3/18) 

11. Godišnji plan razvoja sustava Civilne 

zaštite na području Općine Darda za 

2018.godinu (Službeni glasnik Općine 

Darda broj: 8/18) 

 

Načelnik Općine Darda je dana 31. svibnja 2017. 
godine, donio Odluku o imenovanju članova 
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Stožera civilne zaštite Općine Darda - 31.10. 2017. i 
7.11.2018. izmjena 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 
koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
U Stožer civilne zaštite Općine Darda imenovani su: 

1. Antonio Branilović, zamjenik načelnika 
Općine Darda, načelnik stožera 

2. Zvjezdana Posavec, predsjednica 
Općinskog vijeća Općine Darda, zamjenica 
načelnika stožera 

3. Radovan Gotovac, zamjenik načelnika 
Općine Darda, član 

4. Ivica Tkalec, načelnik Policijske postaje 
Beli Manastir, član 

5. Svetomir Mihajlović, Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, P.U.Osijek, član 

6. Goran Bartolić, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe Beli Manastir, član 

7. Marin Šestan, zaposlenik Općinskog 
društva Crvenog križa Darda, član 

8. Marina Novaković, med. sestra, Dom 
zdravlja Beli Manastir, član 

9. Ivica Novak, predsjednik Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Darda, član 

10. Dejana Šipoš, direktorica Vodoopskrbe 
d.o.o. Darda, član 

11. Zoran Bošnjak, predstavnik Odvodnje d. d. 
Darda, član. 

 

Načelnik Općine Darda dana 25.listopada 2017.god 

imenuje Povjerenike i njihove zamjenike za naselja 

Općine Darda, kako slijedi: 

 

Za naselje Darda imenuju se: 

1. Ivan Šumanovac, za povjerenika civilne 

zaštite  

2. Lajoš Oberlender, za zamjenika 

povjerenika civilne zaštite  

 

Za naselje Mece imenuju se: 

1. Mirna Prusina, prof. univ. spec. oec., za 

povjerenicu civilne zaštite  

2. Krunoslav Vujević, za zamjenika 

povjerenice civilne zaštite  

 

Za naselje Uglješ imenuju se: 

1. Radovan Gotovac, ing., za povjerenika 

civilne zaštite  

2. Branislav Tešić, za zamjenika povjerenika 

civilne zaštite  

 

Za naselje Švajcarnica imenuju se: 

1. MilivojeĐukarić za povjerenika civilne 

zaštite  

2. Branko Pavlović, za zamjenika 

povjerenika civilne zaštite.  
 

 

 Načelnik Općine Darda 15. listopada 2018. godine 

donosi Zaključak o donošenju  Plana zimske službe 

na nerazvrstanim prometnicama Općine Darda za 

2018/2019. godinu kojim je utvrđeno slijedeće: 

 

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 

br. 96/2016.)  

 

RAZVRSTANE ceste na području Općine Darda su:  

 

 Državna cesta DC 7 – od G. P. Duboševica 

(gr. R. Mađarske) – B. Manastir – Osijek 

(Zapadna obilaznica Osijeka) – Đakovo- do P. 

Sl. Šamac (gr. BIH) 

 Županijska cesta broj 4041, od D 517 – 

Bolman – Jagodnjak – Novi Čeminac - Uglješ 

do Švajcarnica (D7), 2,850 km 

 Županijska cesta broj 4257, od D 7 

Švajcarnica – Darda – Bilje – Osijek, 7,177 

km 

 Lokalna cesta 44032, od Darda (Ž 4257) do  Ž 

4042 (Lug-Vardarac), 1,250 km 

 Lokalna cesta 44033, od Darda (Ž 4257) – do 

željeznički kolodvor Darda, 0,900 km. 
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Urednik: Ružica Radovanović, v.d. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Darda 
Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Darda 

 

Razvrstane ceste na području Općine Darda 

održava Hrvatska Uprava za ceste Zagreb, 

Ispostava   Osijek / Uprava za ceste Osječko-

baranjska županija. 

 

NERAZVRSTANE su ostale ceste na području 

Općine Darda.  

Nerazvrstane ceste održava Vlastiti komunalni 

pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti. 

Obzirom na dužinu putne mreže na cestama se ne 

intervenira istovremeno nego prema važnosti 

pojedinih putnih pravaca. Intervencije se obavljaju 

po određenom redoslijedu i prvenstvu. 

Popis ulica I prioriteta održavanja: 

-  Žrtava Domovinskog rata 

-  Šandora Petefija 

-  Školska ulica 

-  Augusta Šenoe 

-  Ante Starčevića 

-  Ljudevita Gaja 

-  Sv. Ivana Krstitelja 

-  Kralja Tomislava – Mece 

 

Kolnik se čisti i posipa solju ili mješavinom soli i 

agregata tako da se  omogući odvijanje prometa uz 

smanjenu sigurnu brzinu u otežanim uvjetima 

(snijeg na kolniku, poledica i sl.) na maks. 40 km/h. 

Do prekida u prometu može doći u trajanju jedan 

do dva sata dnevno. Odvijanje prometa 

podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme 

od strane korisnika kolnika. 

 

Popis ulica II prioriteta održavanja: 

-  Hrvatske Mladeži 

            -  Matije Gupca 

-  F. K. Frankopana  

-  Vukovarska 

-  A.G.Matoša 

-  Dobriše Cesarića – Mece 

Kolnik se čisti i posipa solju ili mješavinom soli i 

agregata tako da se omogući odvijanje prometa  sa 

smanjenom brzinom na maksimalno 30 km/h. i to 

nakon završetka radova na putnim pravcima I 

prioriteta održavanja. Mogući su prekidi prometa u 

trajanju do četiri sata. Obavezna je uporaba zimske 

opreme od strane korisnika kolnika. 

 

Putni pravci III prioriteta održavanja: 

U putne pravce III prioriteta održavanja uključuju 

se sve ulice u Dardi, Meci, Švajcarnici i Uglješu koje 

nisu u I ili II prioritetu. 

Kolnik se čisti i time omogućuje prohodnost, ali tek 

nakon završenih radova na putnim pravcima I i II 

prioriteta. Obvezatna je uporaba zimske opreme i 

prilagodba odvijanja prometa u otežanim uvjetima. 

 Ažurirana je procjena potreba i 
mogućnosti ljudstva i materijalnih 
sredstava, redovnih službi i pravnih 
osoba za reagiranje u izvanrednim 
vremenskim uvjetima na području 
Općine Darda. 

 Održavaju se kontakti s nadležnim 
redovitim službama (komunalnim 
poduzećima, poduzećima za ceste i 
Javnom vatrogasnom postrojbom Beli 
Manastir). 

 Komunalnu djelatnost u Općini Darda 
obavlja Vlastiti komunalni pogon za 
obavljanje komunalnih djelatnosti. 
Osoba za komunikaciju je Josip Bobek 
iz Darde, ul. Cvjetna br. 14, tel. posao 
740-002, mob. 098-252-706. 
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Izvješće o mjerama civilne zaštite u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima za područje Općine Darda u 

2018./2019. godini objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Darda.  

 

 

 

KLASA: 810-03/18-01/ 

UR.BROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi: 05. prosinac 2018. godine  
 

 

 
                                                  Predsjednica 

                              Dipl.oec Zvjezdana Posavec 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTI NAČELNIKA

 
 

1. 

 

 

Temeljem članka 33. stavka 1. točke 3 Zakona 

o komunalnom  gospodarstvu (Narodne novine 

broj 68/18) i članka 52. Statuta Općine Darda 

(''Službeni glasnik'' Općine Darda broj: 3/01., 2/02., 

5/02., 1/06., 2/06., 2/10., 2/13., 1/18, 2/18-

pročišćeni tekst, 3/18), Načelnik Općine Darda, 

dana  16. studenog 2018. godine, donosi 

 

 

 

 

 

 

 

O D L U K U 

o dogradnji oborinske kanalizacije 

 

 

 

I. 

 

Radove na dogradnji oborinske 

kanalizacije od ulice A. G. Matoša do Osječke ulice i 

priključak na kolektor oborinske kanalizacije 

izgrađen u projektu ''Uređenje centra Darda'' 

izvršiti će Vlastiti  komunalni pogon za obavljanje 

komunalnih djelatnosti Općine Darda. 

 

         II. 

 

 Radovi iz članka I. ove Odluke, ukupno 

procijenjene vrijednosti 110.000,00 kn sa PDV-om, 

izvršiti će se sukladno troškovniku u kome su 

određene tehničke specifikacije, opis radova i 

količine. 

 

III. 

 

Ova Odluka objavit će se u ''Službenom 
glasniku'' Općine Darda. 
 

 

 

KLASA: 363-02/18-01/ 

URBROJ: 2100/03-18-01/ 

U Dardi, 16. studeni 2018. godine 

 

 

                                                        Načelnik 

v.r. Anto Vukoje 

_________________________________________ 

 


