


 
ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE  

održane dana 30.lipnja 2014.godine 
 

Nazočni vijećnici:   
Horvat Ivo, Kupres Mario, Šantak Jozo, Kovačec Zvonimir, Bajt  Ivan, Androš Berislav,  Čavrić 
Mirko, Janečić  Željko, Tušek Branko, Boronjek Željko, Mihalić Nedeljko, Hrgović Siniša. 
 
Nazočni gosti:  Granjaš Josip, načelnik Općine Sopje;  
 
Zapisničar:  Cibok Zlatko, Pročelnik JUO. 
 
Početak rada:  20:10  sati. 
 
 
 
Sjednicu OV-a otvara predsjednik OV-a Ivo Horvat, pozdravlja nazočne vijećnike i goste, konstatira 
da su sjednici nazočni svi vijećnici čime je osiguran kvorum i pravovaljanost donesenih odluka te u 
nastavku predlaže  slijedeći  
 

Dnevni red: 
 

Aktualni sat; 
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća; 
Donošenje Odluke o grobljima; 
Donošenje Odluke o visini naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta na 

grobljima Općine Sopje.  
 
Nakon pročitanog dnevnog reda,  daje isti na dopunu i usvajanje. 
 
 
 
Kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red sjednice isti je usvojen – jednoglasno. 
 

 
1. Aktualni sat 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je do početka sjednice zaprimio  pitanja vijećnika 
Zvonimira Kovačec, Ivana Bajt, Željka Boronjek i Nedeljka Mihalić u pisanom obliku, te istim 
redoslijedom daje riječ vijećnicima da pročitaju svoja pitanja koja su upućena Načelniku općine 
Sopje. 
 
Zvonimir Kovačec (pisana pitanja): 

1. Koliko novaca, prikupljenih od prodaje i zakupa drž. poljoprivrednog zemljišta (65% od 
ukupnog iznosa pripada općini Sopje), općina koristi za namjene propisane Zakonom o 
poljopr. Zemljištu? 

2. Koje je tijelo Općine Sopje donijelo odluku o arhitektonskom rješenju mrtvačnica koje se 
trenutno grade na području Općine Sopje? 

3. S obzirom na činjenično stanje – nerad i nesposobnost i nikakve rezultate u posljednjih 5 
godina – da li Načelnik razmišlja o ostavci na funkciju? 
 

Načelnik Granjaš pozdravlja nazočne vijećnike te odgovara slijedeće: 



1. Zna da je prema Zakonu o polj. Zemljištu propisano namjensko korištenje sredstava 
prikupljenih od zakupa ili prodaje zemljišta, ali zbog preuzetih dugova iz ranijeg razdoblja i 
dalje dio istih se koristi nenamjenski, a to su činili i načelnici prije njega, pa ga čudi 
postavljeno pitanje. 
Uskoro kreće nabavka kamena i radova do vrijednosti 400.000,00 kn po Proračunu, a što će 
biti raspoređeno od 40.000,00 – 60.000,00 kn po Mjesnom odboru. 
Trenutne aktivnosti usmjerene su na popravak mostova koji su „dignuti“ za vrijeme poplava. 

2. Po pitanju arhitektonskih rješenja za mrtvačnice, drži da pitanje „nije na mjestu“ jer je izgled 
i funkcionalnost mrtvačnice u Novakima vrlo dobar. 
Cjenovno su takve mrtvačnice prihvatljive za gradnju jer je njihova cijena cca 300.000,00 kn, 
a isti ili slični objekti nalaze se i u susjednim općinama. 

3. Što se tiče ostavke ne drži se odgovornim jer je mandat dobio od birača i odgovara biračima i 
svojoj koaliciji i stranci HDZ, pa ako oni procjene da nešto nije u redu – oni će pravodobno 
reagirati. 

 
Vijećnik Kovačec nije zadovoljan odgovorima, te drži da isti nisu dostojni ovoga tijela (OV), a 
posebice se to odnosi na potrošnju novca koji je namijenjen za popravak putova i uređenje zemljišta.  
Što se tiče mrtvačnice prenosi stajalište MO Josipovo koji su se suglasili da ne žele gradnju ovakve 
unificirane mrtvačnice koja više izgleda ko štala. Ako ljudi žele ljepšu mrtvačnicu nije onda sporno 
niti 200.000,00 – 300.000,00 kn. 
 
Ivan Bajt (pisano pitanje): 

1. Koliko Općina Sopje plaća odvoz smeća u kontejnerima – pojedinačno i koliko je općina 
Sopje dužna Komradu i Slatina-kom-u i po kojoj osnovi? 

 
Načelnik Granjaš odgovara slijedeće: 

1. Ukupni dug Slatina-kom d.o.o. iznosi oko 160.000,00 kn po osnovi odvoza kontejnera od 
2009.godine do danas. 
Problem predstavlja to da ljudi čiste svoja dvorišta i smeće odvoze u kontejnere, pa se isti 
pune brže od uobičajene dinamike. 
Kontejneri se odvoze po odobrenju Načelnika, a po pozivu komunalnog redara. 
 

Vijećnik Bajt načelno je zadovoljan odgovorima. 
 
Željko Boronjek (pisana pitanja): 

1. Zašto niti jedan projekt općine Sopje nominiran na Fondove nije prošao na natječajima? 
2. Zašto Općina Sopje nije dobila koncesiju za izgradnju plinovoda na području općine od 

Županije? 
3. Na kojim se projektima radi u općini? 

 
Načelnik Granjaš odgovara slijedeće: 

1. Naša dva projekta – uređenje opć.središta i uređenje Mjesnog doma Grabić prošli su i dobili 
pozitivnu ocjenu u prvom krugu na Fondu RR, ali nam nije jasno zašto su oba projekta 
odbijena u daljnjem postupku. 

2. Što se tiče plinovoda Virovitičko-podravska županija nije nažalost pravodobno produžila 
kocesiju, pa je naš plinovod otpao iz plana gradnje za 2014.godinu. 

3. Trenutno se radi na projektiranju mrtvačnica, donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine 
Sopje, rješavanju dozvole za vodovod G. Predrijevo, projektiranju i pripremi za nominiranje 
na Fondove ceste i vodovoda Novaki – N. Đota i nekim sitnijim projekitma. 

 
Vijećnik Boronjek djelomično je zadovoljan danim odgovorima. 
 



Nedeljko Mihalić (pisana pitanja): 
1. Koja je svrha sufinanciranje kupovine svečanih lovačkih odijela za Općinu Sopje? 
2. Zašto Načelnik Općine Sopje ne uvažava odluke i mišljenja Mjesnog odbora Vaška? 

 
Načelnik Granjaš odgovara slijedeće: 

1. Sufinanciranje kupovine odijela za LU Fazan dio je namjenskih sredstava po Proračunu 
Općine Sopje za 2014.godinu u iznosu od 20.000,00 kn koja su im u cijelosti isplaćena na 
njihov zahtjev.  

2. Nije mu poznato koja su to mišljenja ili odluke MO Vaška koje on nije uvažio ili saslušao. 
Njegovo je osobno mišljenje da je za MO Vaška bolje rješenje kupovina prednjeg dijela 
zgrade (trgovine) nego uređenje sale koja je vlasništvo OŠ Eugena Kumičića iz Slatine. 

 
Vijećnik Mihalić nije zadovoljan s 2. odgovorom jer misli da nema interesa za projekte i radove MO 
Vaška u općini Sopje. 
 
Obzirom da su vijećnička pitanja iscrpljena, Predsjednik OV-a zaključuje 1.točku dnevnog reda. 
 
 

2. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća; 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje Zapisnik s 4. sjednice OV-a na raspravu. 
 
Za raspravu se javio vijećnik Kovačec koji ima primjedbu da Zapisnik nije sastavljen stručno i da se 
ovom prilikom upozori Pročelnika da nije dobro sastavio Zapisnik s 5.sjednice OV-a. 
Osnovna primjedba odnosi se na to da nije napisano ono što je rečeno, već da se citira samo one 
dijelove koji su manje bitni pa se ne može steći realna slika o tome što je tko htio reći. 
 
Pročelnik je odgovorio da je imao problem s računalom koje je zbog strujnog udara izgubilo 
podatke, te da je ovaj Zapisnik sa 5.sjednice pripremao ponovno naknadno, a što je rezultiralo nešto 
kraćim zapisnikom nego obično, ali da se glavnina rasprave i sve najbitnije nalazi u zapisniku koji je 
ispred vijećnika. 
 
Vijećnik Kovačec nije zadovoljan odgovorom jer drži da nije došlo do nikakvih gubitaka podataka, 
već je riječ o površnom pristupu izradi zapisnika. 
 
Pročelnik je odgovorio da je zapisnik koji se nalazi ispred vijećnika, a s kojim je zbog gubitka 
datoteka bilo problema, bez obzira na svoj skraćeni oblik na samo 5 stranica još uvijek bolji od 
zapisnika koje su vijećnicima dostavljani ranije kada on nije vodio zapisnik. 
 
Vijećnik Boronjek slaže se s vijećnikom Kovačecom, te je postavio pitanje što se tiče sredstava EU 
fondova – zašto nisu prošli projekti Općine Sopje. 
 
Načelnik i Pročelnik JUO odgovorili su sukladno ranije izrečenom da su projekti uredno nominirani 
na Fondove RH, a u 9.mjesecu će ih nominirati i na EU fondove, odmah po otvaranju natječaja. 
Pročelnik je za slijedeću sjednicu obećao dati vijećnicima na uvid odgovore iz Fonda za regionalni 
razvoj kako bi isti vidjeli da su prijave bile pravovremene i pravovaljane. 
 
Nakon na momente i napete rasprave riječ je uzeo vijećnik Šantak, koji je upozorio Predsjednika 
OV-a i vijećnike da se ne drže točke dnevnoga reda, već raspravljaju o drugoj tematici. 
 
Predsjednik OV-a Ivo Horvat uvažio je primjedbu vijećnika Šantaka, te dao na usvajanje Zapisnik s 
5.sjednice OV-a općine Sopje. 



 
Zapisnik sa 4. sjednice općinskog vijeća usvojen je  sa 8 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 2 

glasa „SUZDRŽAN“. 
 
 

3. Donošenje Odluke o grobljima 
 
Predsjednik OV-a daje na raspravu prijedlog Odluke o grobljima koji je dostavljen u materijalima za 
ovu sjednicu Općinskog vijeća. 
 
Uočena je nepravilnost u čl.25 gdje umjesto „općine“ piše riječ „grada“, pa moli predlagatelja da se 
isto odmah prihvati kao tiskarska greška. 
 
Vijećnik Bajt ima primjedbu na stavak u čl.17 koji govori o pranju priručnog alata pri izvođenju 
radova na groblju te drži da je ista nepotrebna. 
 
Vijećnik Kovačec drži da ne treba postojati kontrolor koji će odlučivati kako treba izgledati 
spomenik i koji sadržaj na njemu treba biti. 
 
Vijećnik Mihalić ima primjedbu na sadržaj koji dopušta ukop osoba s drugih područja ako je tako 
odlučila njegova obitelj. 
 
Predsjednik OV-a i Pročelnik pojasnili su da je isto u skladu s Zakonom o grobljima koji regulira 
ovo područje. 
 
Predsjednik OV-a zaključuje raspravu i daje na usvajanje Odluke o grobljima. 
 

Odluka o grobljima usvojena je – JEDNOGLASNO. 
 
 

4. Donošenje Odluke o visini naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta 
na grobljima Općine Sopje.  

 
Načelnik općine Sopje, kao predlagatelj Odluke obrazlaže da se sredstva općine moraju ubirati 
namjenski, te sukladno ranijim upozorenjima Državnog ureda za reviziju, a na temelju visine 
naknada okolnih općina i grada  predlaže da naknade budu kao u prijedlogu Odluke. 
 
Vijećnik Mihalić moli da se za sredstva prikupljena na ovakav način otvori poseban račun. 
 
Vijećnik Janečić pozdravlja nazočne te upozorava da se naknade i nameti ne podižu „u nebo“, te da 
se ne stvara prevelika razlika u plaćanju onih izvana u odnosu na stalno stanovništvo. 
 
Načelnik općine Sopje prihvaća primjedbu da je potrebito uvesti i naknadu za korisnike koji nemaju 
stalno prebivalište na području općine Sopje. 
 
Vijećnik Mihalić predlaže da to budu dvostruko veći iznosi. 
S takvim prijedlogom načelno se slaže i vijećnik Hrgović, pa predlaže da se između ovih stavki 
dodaju i nove koje rješavaju problem s korisnicima koji nemaju stalno prebivalište na području 
općine Sopje. 
 
Radi usklađenja i dodavanja stavki Klub vijećnika HDZ-HSP-HSS zatražio je u  21:40 sati  stanku 
od 5 minuta. 



 
Nakon stanke sjednica se nastavlja, a vijećnik Hrgović u ime Kluba HDZ-HSP-HSS iznosi konačni 
prijedlog o visini naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima Općine 
Sopje za korisnike s prebivalištem i korisnike bez stalnog prebivališta na području općine Sopje, te 
prijedlog naknada izgleda sada ovako: 
 

R. 
br. 

 
O p i s 

Visina 
naknade 

kn 

1. Godišnja grobna naknada za jednostruko grobno mjesto 45,00 

2. Godišnja grobna naknada za dvostruko grobno mjesto 75,00 

3. Godišnja grobna naknada za višestruko grobno mjesto 100,00 

4. Godišnja grobna naknada za grobnicu 150,00 

5. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
JEDNOSTRUKO za korisnike s prebivalištem   na podr. Općine 
Sopje 

300,00 

6. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
JEDNOSTRUKO za korisnike koji nemaju prebivalište na području 
Općine Sopje 

600,00 

7. Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
DVOSTRUKO za korisnike s prebivalištem   na podr. Općine Sopje 500,00 

8. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
DVOSTRUKO za korisnike koji nemaju prebivalište na području 
Općine Sopje 

1.000,00 

9. Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
VIŠESTRUKO za korisnike s prebivalištem   na podr. Općine Sopje 700,00 

10. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
VIŠESTRUKO za korisnike koji nemaju prebivalište na području 
Općine Sopje 

1.400,00 

11. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
VIŠESTRUKO-GROBNICA za korisnike s prebivalištem   na podr. 
Općine Sopje 

1.200,00 

12. 
Jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta – 
VIŠESTRUKO-GROBNICA za korisnike koji nemaju prebivalište na 
području Općine Sopje 

2.400,00 

13. Naknada korisnika grobnog mjesta za izgradnju okvira i spomenika 100,00 

14. Naknada izvođača radova za izgradnju grobnice i spomenika 200,00 



15. Naknada za izvršitelja usluge prijevoza i ukopa pokojnika – po usluzi 
(do izbora koncesionara) 200,00 

16. Korištenje mrtvačnice - za korisnike s prebivalištem na području 
Općine Sopje  500,00 

17. Korištenje mrtvačnice - za korisnike koji nemaju prebivalište na 
području Općine Sopje  1.000,00 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Odluka o visini naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima Općine 

Sopje usvojena je sa 10 glasova „ZA“ i  2 glasa „SUZDRŽAN“. 
 
 
 
Sjednica vijeća zaključena je u 21:51 sati. 
Snimka sjednice čuva se uz Zapisnik u arhivi Općine Sopje. 
Uz Zapisnik se čuvaju i originali pisanih pitanja vijećnika.  
 
 
 
  Zapisničar:       Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Zlatko Cibok        Ivo Horvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- P l a n motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 
nastajanja i širenja požara na području općine  Sopje u 2014.godini 

- P l a n  rada stožera zaštite i spašavanja općine Sopje za 2014.godinu 
- Izjava Načelnika Općine Sopje sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
- Odluka o grobljima; 
- Odluka o utvrđivanju visine naknada na groblju u Općini Sopje; 

 
 

Dana 09. travnja održani su izbori za Vijeća mjesnih odbora na području općine Sopje, a 
potom su Vijeća i konstituirana zaključno s 03. svibnjem 2014. 

 
Nakon sastanka s Predsjednicima MO sa područja općine započeto je projektiranje 

mrtvačnice u Josipovu, Kapincima i Španatu, te je izvršen pregled aktivnosti i planova rada 
pojedinih MO za 2014.godinu. 

 
Od ostalih aktivnosti ističem dobru suradnju sa susjednim općinama i gradovima, po 

pitanjima uređenja komunalne infrastrukture, pitanjima zajedničkog djelovanja i rješavanja 
zdravstvene zaštite stanovništva, pomaganje u zajedničkim projektima kao npr. Projekt „Pomoć u 
kući“ i slično. 

 
Dana 27.lipnja održan je javni uvid u II. ciljane izmjene i dopune PPU Općine Sopje, na koji 

nije bilo primjedbi. 
 
Nastavilo se s projektiranjem ceste i vodovodne mreže (broj konta 42141; u analitici 

razrađeno) Novaki-Novačka Đota od strane ovlaštenog inženjera jer je isto bilo obustavljeno iz 
razloga promjene zakonskih normi u području geodetskih usluga. 

 
Nastavljena je financijska podrška u provođenju javnih potreba u sportu i kulturi (broj konta 

38115) tako da se podupire rad sportskih udruga i KUD-a (broj konta 38119), te udruge „Podravski 
vez“ (broj konta 38114). 

 
Na polju kulture gostovalo se na  tradicionalnoj manifestaciji „Dravsko proljeće 2014.“, te se 

organizirala i proslava dana Općine Sopje prema ranije utvrđenom Programu proslave. 
 
U programu održavanja javnih površina nastavljeno je redovito održavanje čistoće javnih 

površina, groblja i zelenih površina kroz redovitu košnju, te radovi na uređenju dječjih igrališta u 
naselju Španat. 

 
Nastavilo se i sa prikupljanjem izvornih prihoda Općine, te prihoda od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta, neplatiše su opomenute u zato predviđenim zakonskim rokovima, a dobar 
dio istih predan je na postupanje Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru. 

 
U više navrata kontaktirano je sa županom i županijskih službama glede rješavanja problema 

školstva i problema komunalne infrastrukture (izgradnje i opremanje). 
 



Nastavljeno je servisiranje obveza iz ranijih razdoblja koje su zaostale zbog ranije provedenih 
projekata (Higijeničarski servis, Slatina kom d.o.o.). 

Podnesene su pravovaljane prijave na natječaje Fonda zaštite okoliša i energetske 
učinkovitosti za nabavku kontejnera za „Zelene otoke“ Općine Sopje, Fonda RR po pripremljenim 
dozvolama za uređenje općinskog središta, uređenja Mjesnog doma u Grabiću,  

 
Zaključno, utvrđujem u skladu sa čl. 40.st.1.t.4. Statuta Općine Sopje slijedeći prijedlog 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sopje za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014.godine te predlažem da temeljem čl. 30.st.1.t.5.  Statuta općine Sopje   razmotri i donese 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Sopje za 2014. godinu Općinskom vijeću Općine 
Sopje : 
 
 

II 
 

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Sopje za razdoblje 
01.siječnja do 30.lipnja 2014.godine po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim 
računima iskazani su u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji glasi: 
 
 
 

1. POSEBNI DIO 



 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III 
 

 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM  
I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 

ZA RAZDOBLJE  
01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2014. 

 
 

Općina Sopje nije  se zadužila se na domaćem tržištu novca i kapitala u razdoblju od  01. 
siječnja do 30. lipnja 2014. 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
ZA RAZDOBLJE 

01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2014. 
 
 
 

Općina Sopje nije  koristila svoje Proračunske zalihe u razdoblju  od  01.siječnja do 30.lipnja 
2014.godine.  
 
 
 
 
 

V 
 
 

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO 
DRŽAVNIM JAMSTVIMA  ZA RAZDOBLJE 

01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2014. 
 
 
 

Općina Sopje nije  izdavala državna jamstva, niti je imala izdatke po državnim jamstvima  u  
izvještajnom  razdoblju  od  01.siječnja do 30.lipnja 2014.godine.  
 
 
 
 
 







 



 



 



 



 



 



III 
 
 Za izvršenje ovog Proračuna u cjelini odgovorno je Općinsko vijeće Općine Sopje. 
 
 Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je načelnik Općine Sopje. 
 
  
 

IV 
 

 Sredstva Proračuna raspoređena po namjenama na proračunske i izvanproračunske korisnike, 
prenosit će se korisnicima zavisno o dinamici ostvarivanja prihoda, s tim da će prioritet u 
podmirivanju izdataka imati sredstva za rad tijela Općine. 
 
 

V 
 

 Proračunski i izvanproračunski korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i 
stvaranje obveza iz svog djelokruga organizirati u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom 
odobrena, rukovodeći se načelom štednje, a angažiranje sredstava prilagoditi dinamici ostvarenih 
prihoda. 
 
 
 

VI 
 

 Ove Izmjene i dopune Proračuna objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Sopje i 
stupaju  na snagu osam dana nakon usvajanja. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE 
 

 
KLASA: 400-01/14-01/24 
UR.BROJ: 2189/10-01-14-01 
Sopje, 07. kolovoz 2014. 

 
 
        Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                    Ivo  Horvat, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 2. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 
stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88.), i članka 30. Statuta Općine Sopje  
(Službeni glasnik Općine Sopje br. 1/13.) Općinsko vijeće Općine  Sopje  na  7. sjednici održanoj 
dana  07.08. 2014. godine donijelo je  

P L A N 
KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH 

OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA 
AKATA OPĆINE SOPJE 

 
 

Članak 1. 
 
Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata (u daljnjem tekstu: 
Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake akata koje se pojavljuju u radu Općine Sopje.  
Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutarnjih organizacijskih jedinica Općine Sopje .  
 

Članak 2. 
 
Klasifikacijske oznake utvrđuju se Planom dosjea.  
 
004 SLOBODE PRAVA I DUŽNOSTI  ČOVJEKA I GRAĐANINA  
004-01 Općenito  
004-02 Pojedinačne slobode, prava i dužnosti  
007 DRUŠTVENE ORGANIZACIJE  
007-01 Općenito  
007-02 Društvene organizacije (Udruge)  
008 DRUŠTVENO INFORMIRANJE  
008-01 Općenito  
008-02 Javno informiranje  
008-04 Ostalo  
011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA  
011-01 Općenito  
011-02 Postupak donošenja propisa  
011-03 Objavljivanje propisa  
012 USTAVNI PROPISI I STATUTI  
012-01 Općenito  
012-03 Statuti  
013 IZBORNI SUSTAV  
013-01 Općenito  
013-02 Birački spiskovi  
013-03 Izbori i opoziv  
014 REFERENDUM I DRUGI OBLICI  OSOBNOG IZJAŠNJAVANJA  
014-01 Općenito  
014-02 Referendum  
014-03 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja  
015 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA  
015-01 Općenito  
015-05 Područja Općina  
015-06 Područja mjesnih odbora  
015-08 Ulice i trgovi  
015-09 Ostalo  
016 NACIONALNE MANJINE  
016-01 Općenito  
016-02 Prava nacionalnih manjina  
017 GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE  I HIMNE  
017-01 Općenito  
017-02 Grbovi i amblemi  



017-03 Zastave  
021 ORGANIZACIJA I RAD  PREDSTAVNIČKOG TIJELA  
021-01 Općenito  
021-05 Općinsko vijeće  
022 ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNOG TIJELA  
022-01 Općenito  
022-05 Općinski načelnik  
023 ORGANIZACIJA I RAD UPRAVNIH  TIJELA  
023-01 Općenito  
023-05 Upravna tijela uprave Općina  
026 ORGANIZACIJA I RAD MJESNIH ODBORA  
026-01 Općenito  
026-02 Vijeća  
026-03 Izvršni organi  
030 UPRAVNO POSLOVANJE–ORGANIZACIJA,  METODE I TEHNIKE RADA  
030-01 Općenito  
030-02 Organizacija rada i radni postupci  
030-03 Informatička djelatnost, računalna oprema,  
 računalni sustavi  
030-04 Telekomunikacijska oprema  
030-06 Uredska pomagala i strojevi  
030-07 Organizacija i oprema radnih prostorija  
031 OZNAKE I PRIJEM  
031-01 Općenito  
031-02 Natpisne i oglasne ploče  
031-03 Prijemne službe, pisarnica  
031-05 Služba otpreme  
031-06 Poštanske usluge  
032 INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA  SLUŽBA  
032-01 Općenito  
032-05 Stručni časopisi, službena glasila i druga  
 stručna literatura  
034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR  
034-01 Općenito  
034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda  
034-05 Evidencija o provedbenim propisima  
034-06 Izvještaji o stanju rješavanja upravnih  
035 UREDSKO POSLOVANJE  
035-01 Općenito  
035-02 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi  
035-04 Evidencije i obrasci  
036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA  
036-01 Općenito  
036-03 Čuvanje registraturne građe  
036-04 Izlučivanje arhivske građe  
038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI  
038-01 Općenito  
038-02 Odobrenje za izradu  
038-03 Upotreba, čuvanje i uništavanje  
04 UPRAVNI NADZOR  NAD ZAKONITOŠĆU AKATA  
040-01 Općenito  
041 NAD ZAKONITOŠĆU RADA  
041-01 Općenito  
042 INSPEKCIJSKI NADZOR  
042-01 Općenito  
043 UPRAVNA INSPEKCIJA  
043-01 Općenito  



050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA  RAD TIJELA UPRAVE  
050-01 Općenito  
050-02 Pojedinačni predmeti  
052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE  
052-01 Općenito  
052-02 Pojedinačni predmeti  
053 MOLBE I PRIJEDLOZI  
053-01 Općenito  
053-02 Pojedinačni predmeti  
061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA  
061-01 Općenito  
061-06 Ostale javne nagrade i priznanja  
080 DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI  RADNICI  
080-01 Općenito  
080-02 Dužnosnici  
080-03 Rukovodeći djelatnici  
080-04 Stručni djelatnici  
080-06 Evidencija kadrova u tijelima uprave  
 
100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA  
100-01 Općenito  
112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG  ODNOSA, UGOVOR O DJELU I DOPUNSKI RAD  
112-01 Općenito  
112-02 Na neodređeno vrijeme  
112-03 Na određeno vrijeme  
112-04 Ugovor o djelu  
112-06 Pripravnici  
113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I  BOLOVANJA  
113-01 Općenito  
113-03 Odmori  
113-04 Dopusti  
113-05 Bolovanja  
114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA,MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  
114-01 Općenito  
114-03 Radna disciplina  
114-05 Materijalna odgovornost  
115 ZAŠTITA NA RADU  
115-01 Općenito  
115-04 Nesreće na radu  
117 RADNI STAŽ  
117-01 Općenito  
117-02 Minuli rad  
117-03 Radne knjižice  
117-04 Utvrđivanje radnog staža  
117-07 Ostalo  
118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE I  STRUČNA OSPOSOBLJENOST  
118-01 Općenito  
118-02 Stručna sprema  
  
119 KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE  
119-01 Općenito  
119-03 Kadrovske evidencije  
120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA  
120-01 Općenito  
120-02 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela  
120-03 Po osnovi tekućeg rada  
120-04 Po osnovi minulog rada  



121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA  
121-01 Općenito  
121-02 Dnevnica  
121-05 Naknada za prijevoz na posao i s posla  
121-06 Naknada za topli obrok  
121-07 Regres za godišnji odmor  
121-10 Jubilarne nagrade  
130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA  PUTOVANJA  
130-01 Općenito  
130-03 Savjetovanja (seminari)  
132 STRUČNA PRAKSA (VJEŽBENICI,  STAŽISTI I DRUGI) 
132-01 Općenito  
132-02 Pojedinačni predmeti  
133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI  
133-01 Općenito  
133-02 Stručni ispiti  
  
210 JAVNI RED I MIR  
210-01 Općenito  
211 POSLOVI PROMETA  
211-01 Općenito  
211-04 Kontrola i regulacija prometa  
211-05 Poslovi preventive  
212 PRELAŽENJE DRŽAVNE GRANICE I KRETANJE U GRANIČNOM POJASU 
212-01 Općenito 
212-02 Granični prijelaz 
212-03 Granični pojas 
212-04 Kontrola prelaženja državne granice 
212-05 Ostalo  
214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA  
214-01 Općenito  
214-02 Mjere zaštite od požara i eksplozija  
214-03 Protupožarna inspekcija  
 
300 GOSPODARSKO PLANIRANJE  
300-01 Općenito  
300-02 Privredno planiranje  
302 GOSPODARSKI RAZVITAK  
302-01 Općenito  
302-02 Programi razvoja  
303 GOSPODARSKA SURADNJA  
303-01 Općenito  
310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO  
310-01 Općenito  
310-02 Elektroprivreda  
310-34 Ostalo  
311 OBRT I MALO PODUZETNIŠTVO  
311-01 Općenito  
311-02 Usluge  
311-04 Izvođenje radova u građevinarstvu  
311-08 Ostalo  
320 POLJOPRIVREDA  
320-01 Općenito  
320-02 Poljoprivredno zemljište  
320-12 Štete u poljoprivredi  
320-21 Ostalo  
322 VETERINARSTVO  



322-01 Općenito  
322-02 Zarazne i nametničke bolesti  
322-07 Veterinarska inspekcija  
325 VODNO GOSPODARSTVO  
325-01 Općenito  
325-03 Korištenje voda  
325-04 Zaštita voda od zagađivanja  
325-08 Vodni doprinosi i naknade  
330 UNUTARNJA TRGOVINA  
330-01 Općenito  
330-04 Trgovačke radnje  
330-05 Ostalo  
334 TURIZAM  
334-01 Općenito  
335 UGOSTITELJSTVO  
335-01 Općenito  
335-02 Ugostiteljska djelatnost  
335-05 Ostalo  
340 CESTOVNI PROMET  
340-01 Općenito  
340-03 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture  
340-05 Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu  
341 ŽELJEZNIČKI PROMET  
341-01 Općenito  
344 VEZE  
344-01 Općenito  
344-02 Poštanski promet  
344-08 Ostalo  
350 PROSTORNO PLANIRANJE  
350-01 Općenito  
350-02 Prostorni planovi  
350-03 Provedbeni planovi  
350-04 Srednjoročni planovi uređenja prostora  
350-05 Uvjeti uređenja prostora  
350-06 Uređenje građevinskog zemljišta  
350-07 Ostalo  
351 ZAŠTITA ČOVJEKOVOG OKOLIŠA  
351-01 Općenito  
351-02 Mjere zaštite čovjekovog okoliša  
361 IZGRADNJA OBJEKATA  
361-01 Općenito  
361-02 Izgradnja objekata  
361-03 Građevinska dozvola 
361-06 Rješenje o uvjetima uređenja prostora  
361-08 Ostalo  
363 KOMUNALNI POSLOVI  
363-01 Općenito  
363-02 Komunalne djelatnosti  
363-03 Komunalna naknada  
363-04 Komunalna inspekcija (komunalni redar)  
363-05 Ostalo  
370 STAMBENA POLITIKA  
370-01 Općenito  
370-03 Stanovi i stanovanje  
371 STAMBENI ODNOSI  
371-01 Općenito (zamolbe)  
371-02 Korištenje stanova  



371-04 Stanarina  
371-05 Ostalo  
372 POSLOVNI PROSTOR  
372-01 Općenito  
372-03 Najam odnosno zakup  
372-04 Evidencije  
 
400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI  
400-01 Općenito  
400-02 Financijski planovi  
400-05 Završni računi  
400-06 Proračun  
400-08 Proračuni  
400-09 Ostalo  
401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO-POSLOVANJE  
401-01 Općenito  
401-03 Računi  
401-05 Ostalo  
402 FINANCIRANJE  
402-01 Općenito  
402-02 Gospodarskih djelatnosti  
402-03 Društvenih djelatnosti  
402-06 Refundacije  
402-07 Sufinanciranje  
402-08 Financiranje iz proračuna  
402-10 Ostalo  
403 KREDITIRANJE  
403-01 Općenito  
404 INVESTICIJE  
404-01 Općenito  
404-04 Investicijsko održavanje  
406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I  NABAVLJANJE IMOVINE  
406-01 Općenito  
406-05 Sredstva opreme  
406-06 Inventar  
406-08 Inventure  
406-09 Ostalo  
410 POREZI  
410-01 Općenito  
410-15 Porez na kuću za odmor  
410-23 Ostalo  
415 NAPLAĆIVANJE POREZ, DOPRINOSA I DRUGIH OBVEZA  I DRUGIH OBVEZA 
415-01 Općenito  
415-02 Poreza  
415-03 Doprinosa  
415-04 Taksi  
421 DOTACIJE I SUBVENCIJE  
421-01 Općenito  
421-02 Dotacije  
421-03 Subvencije  
423 GUBICI, SANACIJE, STEČAJEVI I  LIKVIDACIJE  
423-01 Općenito  
423-04 Sanacije  
423-05 Stečajevi  
423-06 Likvidacije  
430 RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA  
430-01 Općenito  



430-04 Ugovorne i samoupravne obveze  
 
500 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
500-01 Općenito  
500-03 Planiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti  
501 MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
501-01 Općenito  
501-05 Zaštita od zaraznih bolesti  
502 PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA  
502-01 Općenito  
510 RADNE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVA  
510-01 Općenito  
510-03 Domovi zdravlja  
550 SOCIJALNA ZAŠTITA- OPĆENITO  
550-01 Općenito  
550-02 Planiranje potreba u oblasti socijalne zaštite  
551 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE  
551-01 Općenito  
551-06 Novčane pomoći  
555 KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE  
555-01 Općenito  
 
600 PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE  
600-01 Općenito  
601 PREDŠKOLSKI ODGOJ  
601-01 Općenito  
601-02 Ustanove predškolskog odgoja  
601-04 Ostalo  
602 ŠKOLSTVO  
602-01 Općenito  
602-02 Osnovno obrazovanje  
602-03 Srednje obrazovanje  
602-07 Obrazovanje odraslih  
602-09 Udžbenici  
602-11 Ostalo  
604 STIPENDIRANJE  
604-01 Općenito  
604-02 Stipendije i krediti  
610 MANIFESTACIJE, KOMEMORACIJE I  ŽALOSTI  
610-01 Općenito  
610-02 Kulturne manifestacije  
612 KULTURNE DJELATNOSTI  
612-01 Općenito  
612-02 Likovna djelatnost  
612-04 Knjižničarska djelatnost  
612-06 Arhivska djelatnost  
612-08 Zaštita spomenika kulture  
612-13 Ostalo  
620 SPORT  
620-01 Općenito  
620-03 Sportska natjecanja i priredbe  
620-08 Ostalo  
621 REKREACIJA  
621-01 Općenito  
621-02 Odmor djece i mladeži  
650 INFORMATIKA – OPĆENITO  
650-01 Općenito  



650-02 Informatička oprema  
650-03 Informacijski sustavi  
 
701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ 
701-01 Općenito  
701-02 Odvjetništvo  
711 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA  
711-01 Općenito  
740 OSTALO  
740-02 Kazneno pravo  
  
810 CIVILNA ZAŠTITA  
810-01 Općenito  
810-03 Mjere zaštite i spašavanja  
810-06 Zapovjedništva civilne zaštite, stožeri i druga  
 tijela rukovođenja civilnom zaštitom  
810-09 Ostalo  
821 INSPEKCIJA CIVILNIH STRUKTURA  DRUŠTVA  
821-01 Općenito  
821-02 Pojedinačni predmeti  
 
910 PRIJATELJSKA SURADNJA S  INOZEMSTVOM  
910-01 Općenito  
910-02 Suradnja sa stranim državama  
910-03 Odnosi sa stranim regijama, gradovima i  mjestima  
910-04 Suradnja s međunarodnim organizacijama  
920 HIDROMETEOROLOŠKI POSLOVI  
920-01 Općenito  
920-11 Elementarne nepogode  
920-12 Ostalo  
930 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI  
930-01 Općenito  
930-02 Planiranje i programiranje  
931 GEODETSKA IZMJERA  
931-04 Katastarski i topografsko-katastarski poslovi  
932 KATASTAR ZEMLJIŠTA  
932-01 Općenito  
932-06 Geodetski poslovi u održavanju katastra zemljišta  
932-07 Praćenje i utvrđivanje promjena te rješavanje  
 o promjenama na zemljištu  
940 EVIDENCIJE NEKRETNINA  
940-01 Općenito  
940-02 Građevinskog zemljišta  
940-04 Poljoprivrednog zemljišta  
940-06 Ostalo  
  
942 NACIONALIZACIJA  
942-01 Općenito  
942-05 Ostalo  
943 PROMJENA REŽIMA VLASNIŠTVA  
943-01 Općenito  
943-02 Prijenos u državno vlasništvo stambenog i  
 poslovnog prostora  
943-06 Ostalo  
944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  
944-01 Općenito  
944-15 Zakup građevinskog zemljišta  



944-17 Ustanovljenje služnosti  
944-18 Ostalo  
945 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI  S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  
945-01 Općenito  
945-02 Prijenos u društveno vlasništvo  
950 ORGANIZACIJA I METODE STATISTIKE  
950-01 Općenito  
950-02 Statistička istraživanja  
951 OPĆI STATISTIČKI PREDMETI  
951-01 Općenito  
951-03 Registar organizacija i jedinica  
951-04 Registar stanovništva  
951-05 Jedinstveni registar poslovnih jedinica  
951-06 Ing registar  
951-07 Ostalo  
953 DRUŠTVENA STATISTIKA  
953-01 Općenito  
953-03 Statistika rada  
957 DRUŠTVENA STATISTIKA  
957-01 Općenito  
957-03 Statistika financija i investicija  
 

Članak 3. 
 
Brojčane oznake unutarnjih organizacijskih jedinica su:  
 
2189/10 - Općina Sopje   
01 - Općinsko vijeće  
02 - Slobodan (ranije Općinsko Poglavarstvo) 
03 - Jedinstveni upravni odjel 
04 - Općinski načelnik 
05 - Općinsko izborno povjerenstvo  
06 - Mjesni odbori  
  

 
 

Članak 4. 
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Sopje .  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE 
 
 

KLASA:035-02/14-01/01        PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/10-01-14-1              OPĆINSKOG VIJEĆA  
Sopje, 07.08 2014.                                 Ivo  Horvat  v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13 – nadalje Zakon) Općinsko vijeće 
općine Sopje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 07. Kolovoza 2014. godine, donijelo je 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
                                                       o socijalnoj skrbi općine Sopje 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: 
pomoći) u sustavu socijalne skrbi Općine Sopje (u daljnjem tekstu: općina), uvjeti i način njihova 
ostvarivanja, nadležnost i postupak. 

 
Članak 2. 

 
 Pomoći iz članka 1. ove odluke ne mogu se ostvarivati na teret općine ako je zakonom ili 
drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih 
osoba. 

 
Članak 3. 

 
 Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 
Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine , a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom odlukom 
osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima za tekuću godinu. 

 

 

II.        KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 4. 

  

 Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je: 

1. za ostvarivanje pomoći za stanovanje određen Zakonom 
2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom - hrvatski državljanin s 

prebivalištem na području općine Sopje. 
 

 

III.       OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

 



Članak 5. 
 
 Pomoći po ovoj odluci su: 
 

1. pomoć za besplatan prijevoz učenika srednjih škola, 
2. pomoć za besplatan obrok učenika u osnovnim školama iz socijalno ugroženih obitelji, 
3. jednokratna pomoć, 
4. novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, 
5. pomoć i njega u kući, 
6. pomoć za stipendije, 
7. drugi oblici pomoći koji su od interesa za općinu. 

 
 

1. Pomoć za besplatan prijevoz učenika srednjih škola 
 

Članak 6. 
 

Pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola može ostvariti redovan učenik, koji 
pohađa srednju školu na području grada Slatine. 

Općina izvršava mjesečno plaćanje troškova prijevoza temeljem ispostavljenog računa 
pružatelja usluge za prethodni mjesec. 
 

2. Pomoć za besplatan obrok učenicima osnovnih škola koji potječu iz socijalno ugroženih 
       obitelji  
 

Članak 7. 
 
 Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama može ostvariti učenik koji 
potječe iz socijalno ugrožene obitelji, odnosno obitelji s troje i više djece. 
 Općina izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnim školama temeljem ispostavljenog 
računa za prethodni mjesec. 

 
3. Jednokratna pomoć 

 
Članak 8. 

 
 Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju 
trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao što 
su teška bolest, elementarna nepogoda i slično) te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke 
osnovne životne potrebe 
 Pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se do iznosa od 2.000,00 kn  u novcu. 
 
 

4. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 
 

Članak 9. 
 
 Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta odobrava se u visini 2.000,00 kn. 
 Navedenu novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja s prebivalištem na području općine 
Sopje, što dokazuje potvrdom o prebivalištu. 
 

5. Pomoć i njega u kući 



                                                     
Članak 10. 

 
 Općina sufinancira troškove pomoći i njege u kući za socijalno ugrožene stanovnike koji 
zbog starosti, invaliditeta ili drugih težih i trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu sami 
niti uz pomoć članova svojih obitelji brinuti se o osnovnim životnim potrebama, a prijeko im je 
potrebna pomoć i njega druge osobe u njihovoj kući. 
 U vezi s obavljanjem pomoći iz stavka 1. ovog članka Općina će sklopiti ugovor s 
pružateljem usluge. 
 
6. Pomoć za stipendije 

Članak 11. 
 
Pravo na pomoć za stipendije mogu ostvariti redovni studenti studija koji imaju prebivalište 

na području Općine Sopje na temelju kriterija uspjeha i kriterija slabijeg materijalnog statusa 
prema ranijoj Odluci Općinskog vijeća. 

 
7. Drugi oblici pomoći koji su od interesa za općinu 

 
Članak 12. 

 
 Općina može osigurati u proračunu za druge oblike pomoći koji su od interesa za općinu, a 
njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom da su planirane i utvrđene 
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za tekuću godinu. 
 

IV. RAD ZA OPĆE DOBRO 

Članak 13. 
 
 Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (članak 5. Stavak 2.  i članak 39. Stavak 5., 6. i  7.)  
radno sposobni i djelomično radno sposobni  korisnici socijalne pomoći i minimalne socijalne 
naknade dužni su se odazvati na rad za opće dobro. 
 Rad za opće dobro korisnika zajamčene minimalne socijalne naknade može trajati najmanje 
30, a najviše 90 sati mjesečno, a provodi se po upućenom pisanom Pozivu korisniku u vremenu koje 
je naznačeno na pozivu. 
 Korisnik koji odbije rad za opće dobro, a za to nema pravovaljanu medicinsku ili drugu 
dokumentaciju kojom bi mogao dokazati svoju nesposobnost za rad ili spriječenost zbog drugih 
razloga biti će na prijedlog općine Sopje privremeno brisan iz evidencija na temelju kojih ostvaruje 
prava po Zakonu o socijalnoj skrbi. 

 

V.  NADLEŽNOST I POSTUPAK   

 
Članak 14. 

 
 U postupku rješavanja o pomoćima utvrđenih ovom odlukom nadležna je općina Sopje. 
 Općina provodi postupak na temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu. 
 
 Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom odlukom podnosi se u općinu Sopje 
uz koje podnositelj prilaže odgovarajuće dokaze i isprave. 
 Sve zaprimljene zahtjeve razmatra Socijalno vijeće općine Sopje. 



 
 

Članak 15. 
 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Sopje, 
a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi općine Sopje Klasa:550-01/11-
01/11, Ur.Broj:2189/10-01-11-01 od 12. prosinca 2011.godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SOPJE 
 
 

Klasa:550-01/14-01/11 
Ur.Broj:2189/10-01-14-01 
 
 
                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 
 
         Ivo Horvat, v.r. 
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