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1.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 15. Statuta 

Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 15/13 i 51/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari, na 
XX. sjednici održanoj 24. veljače 2017. godine, donijelo je

G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu

Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

OPĆINA DONJI KUKURUZARI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

u kunama

OPIS
Izvrš. 
2015.

Izv. pl. 
2016.

Tek. pl.
2016.

Izvrš. 
2016.

Indeks 
4/3

Indeks 
4/1

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja 3.123.893,88 2.535.936,00 4.199.964,00 3.951.491,79 94,08 126,49

3 Rashodi poslovanja 2.666.534,49 2.271.936,00 3.481.149,99 3.135.783,88 90,08 117,60
4 Rashodi za nabavu  
 nefinancijske imovine 422.751,85 114.000,00 591.500,00 472.423,25 79,87 111,75

 Razlika - višak/manjak 33.107,54 150.000,00 127.314,01 343.284,66 269,64 1036,88
 
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
 FINANCIRANJA 0,00 0 0 0 
 
8 Primici od financijske imovine  
 i zaduživanja 0,00 0 0 0 
5 Izdaci za financijsku imovinu  
 i otplate zajmova 1.500,00 0 0 0 0,00
 Neto zaduživanje/financiranje 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA  
 IZ PREDH. GODINA 0,00 0 0 0 
9 Višak/manjak iz prethodnih  
 godina -160.421,55 -150.000,00 -127.314,01 -125.136,61 98,29 78,00
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PVC spremnici od 120 l su podijeljeni domaćin-
stvima, dok su PVC spremnici od 240 l podijeljeni 
pravnim subjektima. Kontejneri od 1100 l postavljeni 
su na za to predvođene lokacije kao lokalna groblja, 
ispred društvenih domova i škole.

Z A K L J U Č A K

U 2015. godini donesen je Plan gospodarenja ot-
padom Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2021. godine 
(»Službeni vjesnik«, broj 40/15 i 55/15).

Spremnici i kontejneri koji su nabavljeni u suradnji 
s Fondom za zaštitu okoliša Republike Hrvatske u 
2015. godini, u 2016. godini su podijeljeni pravnim 
i fizičkim osobama, te su postavljeni na predviđene 
lokacije i samim time stavljeni u uporabu.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA : 351-02/17-01/03
URBROJ: 2176/07-03/1-17-1

Općinski načelnik
Stipo Šapina, v.r.

4.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Na-

rodne novine«, broj 15/15), članka 82. stavak 2. Pra-
vilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 
planu (»Narodne novine«, broj 124/14) i članka 15. 
Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, 
broj 15/13 i 51/13), Općinsko vijeće Općine Donji Ku-
kuruzari, na XX. sjednici održanoj 24. veljače 2017. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja 

raspodjela rezultata poslovanja utvrđenih Godišnjim 

izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Donji Ku-
kuruzari za 2016. godinu kako slijedi:

U 2016. godini ostvareni su:
- prihodi u iznosu od 3.951.491,79 kuna
- rashodi u iznosu od 3.608.207,13 kuna.
Time je ostvaren višak prihoda u iznosu od 343.284,66 

kuna. 

Članak 2.
Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 

343.284,66 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje 
se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda 
iz prethodnih godina u iznosu od - 125.136,61 kuna. 
Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2016. godine 
iznosi 218.148,05 kuna.

Utvrđuje se višak prihoda za 2016. godinu u iznosu 
od 218.148,05 kuna.

Članak 3.
Raspoloživi višak prihoda za 2016. godinu u iznosu 

od 218.148,05 kuna raspoređuju se na način da se 
nabave klupe i stolovi za sve društvene domove, da 
se izradi spomenik poginulim Hrvatskim braniteljima 
i poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, 
te da se izvrši iskop kanala. Razlika, odnosno višak 
novaca koji ostane utrošit će se na pokriće redovitih 
troškova poslovanja. 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/17-01/02
URBROJ: 2176/07-01-17-3
Donji Kukuruzari, 27. veljače 2017. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Adrijan Lovrić, v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3.
Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti 

okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13 i 
78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj pro-
cjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne 
novine«, broj 64/08) i članka 45. Statuta Općine 
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 

6/13 i 19/14), nakon provedenog postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i pribav-
ljenog mišljenja o provedenom postupku Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 351-
03/16-05/19, URBROJ: 2176/01-09-16-4 od 17. ve-
ljače 2017. godine, općinski načelnik Općine Gvozd  
donosi
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O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti  

stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  
Strateški razvojni program Općine Gvozd  

2015. - 2020. godine

Članak 1.
Na osnovi prethodno pribavljenog mišljenja Uprav-

nog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i za-
štitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 
351-03/16-05/19, URBROJ: 2176/01-09-16-2 od 26. 
srpnja 2016. godine, općinski načelnik Općine Gvozd 
je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateš-
kog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. - 2020., 
KLASA: 351-03/16-01/02, URBROJ: 2176/09-02-16-1 
od 28. prosinca 2016. godine, temeljem koje je je Je-
dinstveni upravni odjel Općine Gvozd proveo postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. 
- 2020. godine.

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene utvrđeno je da Strateški razvojni program 
Općine Gvozd 2015. - 2020. godine neće imati vjero-
jatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se 
utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš za predmetni dokument.

Članak 2.
Razlozi za izradu Strateškog razvojnog programa 

Općine Gvozd 2015. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: 
Strategija) su sljedeći:

- Strategija predstavlja strateški razvojni dokument 
Općine Gvozd,

- Strategijom se definiraju razvojni pravci dje-
lovanja Općine kako bi se doprinijelo bržem, 
učinkovitijem upravljanju i razvoju zajednice,

- Strategijom se lakše, učinkovitije i transparentnije 
definiraju razvojni projekti koji se financiraju iz 
Proračuna Općine, odnosno transparentnije 
i učinkovitije se prati utrošak proračunskih 
sredstava Općine,

- Strategija je osnova za buduće korištenje bespo-
vratnih sredstava Europske unije u programskom 
razdoblju 2015. - 2020. godine (usklađena sa 
nacionalnim strateškim dokumentima te župa-
nijskim razvojnim dokumentima na regionalnoj 
razini,

- Strategija predstavlja dokument čijom realiza-
cijom se doprinosi osiguranju malih lokalnih 
zajednica kakva je Općina Gvozd.

Ciljevi Strategije su sljedeći:
- gospodarski razvoj i nova radna mjesta,
- održivo korištenje prirodnih resursa i kulturno-

povijesne baštine,
- unaprjeđenje kvalitete života stanovnika i ra-

zvijena društvena infrastruktura.
Programska polazišta na kojima će se temeljiti izra-

da i provedba Strategije jesu sljedeća: ruralni razvoj, 

podrška razvoju turizma kako ruralnog tako i onog 
baziranog na prirodnim i kulturno-povijesnim resur-
sima, unaprjeđenje javne i komunalne infrastrukture, 
društvene infrastrukture, zaštita i održivo korištenje 
kulturne baštine, kvalitetno prostorno i projektno 
planiranje, razvoj ljudskih potencijala, unaprjeđenje 
zdravstvene i socijalne zaštite, jačanje partnerstva, 
očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, gospoda-
renje otpadom i primjena obnovljivih izvora energije.

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja 

na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd, 
uputio je zahtjev za davanje mišljenja o potrebi stra-
teške procjene utjecaja na okoliš sljedećim tijelima i 
pravnim osobama određenim posebnim propisima:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička 
cesta 80,

2. Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica 
grada Vukovara 78,

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, 44000 
Sisak, Nikole Tesle 17,

4. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, 44000 Sisak, S. i A. Radića 36,

5. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
44000 Sisak, S. i A. Radića 36,

6. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove 
Europske unije, 44000 Sisak, S. i A. Radića 28,

7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirod-
nim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, 
44317 Popovača, Sisačka bb,

8. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-mosla-
vačke županije, 44000 Sisak, Ulica kralja  
Tomislava 1,

9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
srednju i donju Savu, 25000 Slavonski Brod, 
Šetalište braće Radića 22,

10. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava 
za mali sliv »Banovina«, 44000 Sisak, Obala 
Ruđera Boškovića 11,

11. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke 
županije, 44000 Sisak, A. Cuvaja 16,

12. Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica 
Karlovac, 47000 Karlovac, Put Davorina  
Trstenjaka 1,

13. HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak, 44000 Sisak, 
Kralja Tomislava 42.

U definiranom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:
1. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke 

županije, 44000 Sisak, A. Cuvaja 16, zaprimlje-
no 9. siječnja 2017. godine - nema posebnih 
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša radi 
kojeg bi bilo potrebno vršiti procjenu i uvažiti u 
Strategiji,
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2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoli-
ša, 44000 Sisak, S. i A. Radića 36, zaprimljeno 
16. siječnja 2017. godine - ne treba provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš,

3. Ministarstvo poljoprivrede, 10000 Zagreb, Ulica 
grada Vukovara 78, zaprimljeno 23. siječnja 
2017. godine - Ministarstvo poljoprivrede je 
izvijestilo da sudjeluje u postupcima ocjene 
o potrebi strateške procjene strategije, plana 
i programa na okoliš na državnoj i područnoj 
(regionalnoj) razini, te da se mišljenje zatraži 
od nadležnog upravnog tijela u županiji,

4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička cesta 
80, zaprimljeno 23. siječnja 2017. godine - za 
Strateški razvojni program Općine Gvozd 2015. 
- 2020. ne treba provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš i isti je prihvatljiv za ekološku 
mrežu,

5. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove 
Europske unije, 44000 Sisak, S. i A. Radića 
28, zaprimljeno 26. siječnja 2017. godine - nije 
potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš,

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju 
i donju Savu, 25000 Slavonski Brod, Šetalište 
braće Radića 22, zaprimljeno 1. veljače 2017. 
godine - nije potrebno vršiti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš,

7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim pri-
rodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke župa-
nije, 44317 Popovača, Sisačka bb, zaprimljeno 
1. veljače 2016. godine - planirane aktivnosti 
navedene u Strateškom razvojnom programu 
Općine Gvozd 2015. - 2020. iz domena rada 
Javne ustanove neće imati značajan utjecaj na 
zaštićene prirodne vrijednosti,

8. Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica Kar-
lovac, 47000 Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 
1, zaprimljeno 6. veljače 2017. godine - planske 
aktivnosti navedene u Strateškom razvojnom 
program Općine Gvozd 2015. - 2020. neće imati 
značajan utjecaj na šume i šumsko zemljište 
u državnom vlasništvu, a kojim gospodare Hr-
vatske šume d.o.o. Zagreb,

9. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 
44000 Sisak, S. i A. Radića 36, zaprimljeno 8. 
veljače 2017. godine - nije potrebno provoditi 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Ostala tijela i pravne osobe kojima je dana mo-
gućnost sudjelovanja u predmetnom postupku nisu se 
očitovale u definiranom roku te se, sukladno članku 
70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, smatra da nema 
posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša 
koje je potrebno uvažiti u Strategiji.

Članak 4.
Strateškim razvojnim programom Općine Gvozd 

2015. - 2020. godine, definirana su tri cilja s pripadajućim 

prioritetima i većim brojem mjera koje će se ostvarivati 
preko projektnih ideja. Za svaki pojedini budući projekt 
za koji će biti potrebno ishoditi potrebne dozvole, na 
temelju zakonodavnog okvira iz područja gradnje i 
zaštite okoliša ali i konkretnih uvjeta javnopravnih tijela 
koja su sudjelovala u postupku predmetne ocjene o 
potrebi strateške procjene, prilikom njihove realizacije 
provest će se odgovarajući postupci sukladno poseb-
nim propisima kako bi se eventualni mogući negativni 
utjecaji sveli na najnižu moguću mjeru.

Sukladno prostorno planskoj dokumentaciji Općine 
Gvozd, koja je usklađena s planovima višeg reda, te 
ovisno o lokaciji, namjeni i složenosti budućih zahvata, 
kroz postupke ishođenja potrebnih akata za gradnju, 
radi provedbe zaštite prirode i okoliša, propisat će se 
izrada dodatnih elaborata zaštite ili studija utjecaja 
na okoliš, u svakom takvom pojedinačnom postupku, 
neovisno o predmetnoj ocjeni da za strateški dokument 
Općine Gvozd ne treba provoditi stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš.

Prikupljena mišljenja tijela i pravnih osoba iz članka 
3. ove Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš, pozitivna su i izražavaju 
stav da ne treba provoditi postupak strateške procje-
ne utjecaja na okoliš, odnosno da Strateški razvojni 
program Općine Gvozd 2015. - 2020. godine, svojim 
sadržajem i kasnijom implementacijom neće imati ne-
gativan, odnosno vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Uzevši u obzir gore navedeno, na temelju kriterija 
za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije 
na okoliš, a s obzirom na općeniti karakter Strategije, 
odnosno na činjenicu da ista definira opće smjernice 
razvoja Općine Gvozd, utvrđeno je da provedba Stra-
tegije neće imati negativnih utjecaja na okoliš i da je 
prihvatljiva za ekološku mrežu. 

Članak 5.

Općina Gvozd je dužna informirati javnost sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, 
broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanji-
ma zaštite od okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), 
kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd 
i na web stranici Općine Gvozd www.gvozd.hr.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-03/16-01/02
URBROJ: 2176/09-02-17-28
Vrginmost, 27. veljače 2017.
        

 Općinski načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.
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AKTI TAJNIŠTVA

1.
Nakon izvršene usporedbe izvornog teksta i objav-

ljenog teksta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd 
(»Službeni vjesnik«, broj 21/16), utvrđena je greška u 
prijepisu navedene Odluke, te se na temelju članka 86. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09 i 6/13) daje sljedeći

I S P R A V A K
Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o zakupu poslovnih prostora 
u vlasništvu Općine Gvozd

I.
U članku 1. stavku 1. Odluke o izmjenama i dopu-

nama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 21/16 - u 
daljnjem tekstu: Odluka), u četvrtom retku, između 
brojeva 5. i 6. briše se riječ »i« i umjesto nje stavlja 
zarez te se iza broja 6. dodaju riječi »i 7.«.

U članku 1. stavku 7. Odluke, u prvom retku, brojevi 
»4. i 5.« zamjenjuju se brojevima »5. i 6.«.

II.

Ovaj ispravak Odluke objavit će se u »Službenom 
vjesniku« Općine Gvozd.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

TAJNIŠTVO

KLASA: 372-03/16-01/08
URBROJ: 2176/09-01-17-2
Vrginmost, 27. veljače 2017.

Viša savjetnica - tajnica
Općinskog vijeća

Nevena Basta, dipl. iur., v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina 
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i 
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po 
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu   
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

S A D R Ž A J
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu 173

2. 1. izmjene i dopune Plana Proračuna 
Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu 191

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine 
Donji Kukuruzari za 2016. godinu 205

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Donji Kukuruzari za 
2016. godinu 205

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 
za 2016. godinu 208

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potreb-
no provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš za Strateški razvojni program 
Općine Gvozd 2015. - 2020. godine 208

AKTI TAJNIŠTVA

1. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o zakupu poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Gvozd 211


