
 
 

 

Godina MMXXII Stankovci, 30. prosinca 2022. 

 2014. 

Broj 6/22 

 

 

 

   

 
 

S A D R Ž A J 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. Odluka o izmjeni odluke o izvršenju Proračuna za 2022. g.                                          2                                                                                              

2. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.    3 

3. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. g.    6 

4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2022.g.                  8 

5. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. g.      9 

6. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. g.    10 

7. Izmjene i dopune programa razvojnih planova za 2022. g.     12 

8. Odluka o izvršenju proračuna za 2023. g.       14 

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. g.     21 

10. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. g.     24 

11. Program javnih potreba u sportu za 2023.g.       27 

12. Program javnih potreba u kulturi za 2023. g.       28 

13. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. g.      29 

14. Plan razvojnih programa za 2023. g.        31 

15. Odluka Općinskog vijeća o raspoređivanju sredstava pol. Strankama i nezavisnim vijećnicima  33 

16. Odluka grobna naknada - Izmjena odluke       34 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluka o daru obiteljima za Božić sa 4. i više djece te obitelji djece s posebnim potrebama sa prostora 

Općine Stankovci           35 

2.  II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Stankovci            36 

3.  Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2023. godini   37 

4.          Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje sale Doma kulture u Stankovcima 39 

 

 
 
 



Na temelju  članka 42. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21) i članka  28. Statuta Općine 

Stankovci ( „Službeni glasnik“ br. 1/18, 1/21)  , Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 13. sjednici 

održanoj 28. prosinca 2022. godine  , donosi slijedeću  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stankovci za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Stankovci za 2022. godinu ( Službeni glasnik Općine 

Stankovci br. 7/21) u glavi I. OPĆE ODREDBE, mijenja se člana 1. koji sada glasi: 

„ Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka koji su planirani u iznosu od 10.243.931,00 kuna te 

rashoda i izdataka proračuna koji su planirani u iznosu od 10.385.000,00 kn., njegovo izvršavanje, opseg 

zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 

proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.“ 

 

Članak 2. 

   

 

 Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Stankovci .   
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 Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 )  i članka 

28. Statuta općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18) , Općinsko vijeće općine Stankovci  na svojoj 13. 

sjednici održanoj 28. prosinca  2022.godine donijelo je 



 

 

Izmjene i dopune Programa 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Stankovci za 2022. godinu 

 

 

I.UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Izmjenama i dopunama Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne 

infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja  

 

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA 

 

Članak 2. 

 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne 

djelatnosti: 

 

1. održavanje mrtvačnice ,                       3.200,00 kn 

2. održavanje javnih površina,                                                                              217.000,00 kn. 

3. održavanje nerazvrstanih cesta, pristupnih i poljskih put.            400.000,00 kn 

4. održavanje javne rasvjete,                                                                559.000,00 kn 

5. održavanje autobusnih stajališta                                                                          38.125,00 kn 

6. održavanje groblja        155.000,00 kn 

7.odvoz otpada i zaštita okoliša        38.250,00 kn 

8. provođenje deratizacije i dezinsekcije       46.875.000,00 kn. 

 UKUPNO:        1.457.450,00 KN. 

  

 

Članak 3. 

Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršit će se iz: 

 - komunalne naknade , koja je prihod Proračuna općine Stankovci namijenjene za financiranje 

navedenih komunalnih djelatnosti 

 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  

 

Članak 4. 

 

1.Održavanje mrtvačnice: 3.200,00 kn 

Održavanje mrtvačnice u iznosu od 32000,00 kn. 

Održavanje mrtvačnice obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o.Stankovci 

Izvor financiranja: komunalna naknada   3.200,00 kn. 

 

Članak 5. 

 

2. Održavanje javnih površina: 217.000,00 kn. 

 

1.Održavanje javnih zelenih površina: redovno  uređivanje,  održavanje travnjaka i košenje trave, sadnja i 

održavanje proljetnog i ljetnog cvijeća,  (ambulanta, autobusna stajališta, vrtić, vatrogasni dom, prostor ispred 

crkvi)  

2. Održavanje pješačkih staza i puteva (biciklističkih staza) tijekom cijele godine prema ukazanoj potrebi, 

popravci nasipavanje 

3. održavanje dječjih , nogometnih i ostalih igrališta (Budak, Banjevci, Stankovci, Dječji vrtić Stankovci, 

boćališta), popravci, košenje trave, popravak inventara, održavanje i popravak ograda, nasipavanje i valjanje 

terena za boćanje 



4. održavanje nasada visokog raslinja, obrezivanje stabala ( naročito drvoreda na dijelu puta Gornji kraj –

Donji kraj Banjevci, dio puta za Vransko jezero potez Plitača, šišanje živica uz puteve što vode do seoskih 

bunara. 

5. održavanje spomen obilježja, čišćenje prostora oko spomen obilježja, košenje trave, sadnja i zalijevanje 

trave i cvijeća.  Održavanje javnih površina obavlja se u pravilu svaki dan od 7,00 do 15,00 sati. 

 Poslove održavanja javnih površina obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ 

d.o.o.Stankovci. 

 

 Izvor financiranja: komunalna naknada   217.000,00 kn. 

  

Članak 6. 

  

3. Održavanje nerazvrstanih cesta: 400.000,00 kn. 

  

 Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i 

koje koriste veći broj korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. 

 Općina Stankovci na svom području ima  oko 17 km nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz sama 

naselja, od toga 14,5 km asfaltnih i 2,5 km bez asfalta. Poljskih puteva 14,8 km   

                  

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ 

d.o.o.Stankovci   

 

Izvori financiranja:- Komunalna naknada       50.000,00 kn 

- Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  350.000,00 kn. 

 

Članak 7. 

 

4. Održavanje javne rasvjete: 559.000,00 kn. 

 

 Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, 

sukladno troškovniku iz ugovora o održavanju javne rasvjete. 

 Na području općine Stankovci javna rasvjeta će se održavati u naseljima: Stankovci, Budak, 

Banjevci, Velim, Crljenik, Bila Vlaka i Morpolača. 

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi: 

1. utrošak javne rasvjete planira se u iznosu od 359.000,00 kn., 

2. izmjena neispravnih žarulja, prigušnica, grla, luksomata, osigurača i ostalih dijelova JR vrši se mjesečno i 

prema potrebi, odnosno poziva sa terena uz upotrebu auto košare. 

3. blagdanska rasvjeta postavlja se od 12  prosinca kroz središta naselja, a demontira se  do 6.siječnja 

 Održavanje javne rasvjete obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o. Stankovci. 

 Izvori financiranja: - komunalna naknada      50.000,00 kn 

- Pomoći iz inozemstva i  subjekata unutar općeg proračuna  509.000,00 kn.  

 

 

 

5. Održavanje groblja: 155.000,00 kn.  

 

 Na području općine Stankovci  nalaze se 4 groblja: Stankovcima, Budaku, Banjevcima, Morpolači. 

Radovi na održavanju groblja podrazumijevaju uređivanje staza, košenje trave, skupljanje otpada, popravak 

ogradnih zidova, rušenje stabala i obrezivanje raslinja.   

 Površina groblja koje se održava: Stankovci 9.820 m2, Banjevci 4.498m2, Budak 5.554m2, 

Morpolača 3.920m2. Ukupna površina za održavanje i uređenje 23.792m2 

  

 

  Održavanje groblja obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o. Stankovci 

 

 Izvori financiranja: - komunalna naknada       55.000,00 kn 



- Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna             100.000,00 kn 

6. Odvoz otpada i zaštita okoliša: 38.250,00 kn. 

 

Ovim izmjenama i dopunama programa planira se iznos od 38.250,000 kn. na ime odvoza 

komunalnog otpada i zaštite okoliša. 

Izvor financiranja: Ostali prihodi posebne namjene   38.250,00 kn. 

 

 

7. Provođenje deratizacije i dezinsekcije 

 Planirani iznos ovim Izmjenama je 46.875,00 kn.kn. 

 

Izvor financiranja: - pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 46.875,00 kn  

 

Članak 9. 

 Planirani izvori sredstava za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture su: 

 

- komunalna naknada                                                     .....................................  350.000,00 kn 

- Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.........................            1.107.450,00 kn. 

 

     Ukupno kuna                                           1.457.450,00  kn 

 

Članak 10. 

 Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku ,  stupa na snagu osmog dana od dana objave, a 

primjenjivati će se od 1.siječnja 2022.godine .  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

KLASA: 021-05/22-01/ 69 

URBROJ: 2198-30-22-2   

Stankovci, 28. prosinca 2022. godine    

 

 

PREDSJEDNIKA 
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Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br, 68/18 , 110/18, 

32/20 )  i članka 28. Statuta općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18) , Općinsko vijeće Stankovci na 

svojoj 13.  sjednici održanoj 28. prosinca 2022 .godine donijelo je 



 

 

Izmjene i dopune Programa  

gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

  

 

Članak 1. 

 Ovim Izmjenama i dopunama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture, te nabavka opreme  na području općine Stankovci za 2022. godinu za: 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 

područja, 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.  

 Financiranje objekata i uređaja,  te nabavu opreme vršit će se iz:  

- komunalnog doprinosa i naknade 

- vodnog doprinos 

- ostalih proračunskih prihoda (porezi, prirezi i sl.) 

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (županijski proračun, državni proračun, fondovi EU)  

 

Članak 2. 

  

 Vrijednost svih projekata ovih Izmjena i dopuna  Programa iznosi 115.000,00 kn. a utvrđena je na  

temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena nabave opreme, građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Stankovci. 

 

Članak 3. 

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je načelnik Općine Stankovci. 

 

Članak 4. 

 Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit 

će načelnik Općine Stankovci. 

 Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi 

i Zakonu o komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 5. 

 Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima  koje nisu 

predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donijet će načelnik općine Stankovci. 

 

I. Projekt i izgradnja nerazvrstanih cesta: 462.000,00 kn.  

 

 Ove aktivnosti obuhvaćaju izgradnju cesta i putova na području općine Stankovci, kako bi se 

poboljšala prometna povezanost naselja, a sve u cilju podizanja komunalnog standarda općine Stankovci. 

  

U 2022. godini Općina Stankovci je pristupila gradnji nerazvrstanih cesta, tako da je u Izmjenama i 

dopunama proračuna za 2022. g. kapitalni projekt K100606 Projekt i izgradnja nerazvrstanih cesta 

planiran sa 462.000,00  kn.  

      

II. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete: 115.000,00 kn.  

   

 Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

cesta  koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta (izvori svjetlosti i pred spojne sprave, svjetiljke, nosači 

svjetiljki-stupovi, konzole te ostali elementi javne rasvjete., kablovi, uređaji za upravljanje, uzemljenja. 

Namjena i cilj građenja i rekonstrukcija javne rasvjete je da se osvijetle područja općine Stankovci koja 

nemaju javnu rasvjetu, s ciljem normalnog funkcioniranja općine, sigurnosti zaštite građana i imovine. 

Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete ovim Izmjenama i dopunama procjenjuju 

se u iznosu  od 115.000,00 kn. 



 U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata  i uređaja javne 

rasvjete na području općine Stankovci  

 

1. javna rasvjeta obuhvaća slijedeće radnje: 

iskop kanala, polaganje kabla, zatrpavanje kanala, postava stupova 

i svjetiljki, uzemljenje u Općini Stankovci  i to : zamjena postojeće javne rasvjete novom ekološki 

prihvatljivom LED rasvjetom.                                                      

  

Izvor financiranja: Komunalni doprinos i naknada  115.000,00 kn.  

 

III. Izgradnja dječjih igrališta: 108.752,00 kn.  

 

Općina je tijekom 2022. godine pristupila izgradnji dječjih igrališta u Banjevcima. 

 

Članak 6. 

Planiran iznos za 2022. godinu za izgradnju komunalne infrastrukture je 685.752,00 kn.  

Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su: 

- komunalni doprinos i naknada                                     685.752,00 kn. kn        

Članak 7. 

 

Ove Izmjene i dopune  Program će se objaviti u Službenom glasniku , a stupa na snagu osmog dana 

od dana objave , a primjenjivati će se od 1.siječnja 2022. godine. 

 

KLASA:: 021-05/22-01/ 70         

URBROJ: 2198-30 -22- 2  

Stankovci, 28.  prosinca 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

PREDSJEDNIK 

Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na temelju članka 74. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 

i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Stankovci («Službeni glasnik» broj 1/18,1/21), Općinsko vijeće općine 

Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj  28.  prosinca  2022. godine donijelo je 

 



Izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u sportu na području 

Općine Stankovci u 2022. god. 

 

 

Članak 1. 

  

 Utvrđuje se da su javne potrebe u športu na području Općine Stankovci u 2022. godini: 

a) poticanje i promicanje amaterskog športa, 

b) provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 

c) djelovanje športskih udruga, 

d) provođenje sustava domaćih natjecanja, 

e) stručni rad u športu i izobrazba što je u funkciji realizacije rečenih javnih potreba 

f) održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata . 

 

Članak 2. 

 

Za zadovoljenje potreba iz ovih Izmjena i dopuna  Programa u  Proračunu općine Stankovci za 2022. 

godinu osiguravaju se sredstva u iznosu 315.500,00  kuna . 

Namjena sredstava : sredstva su namijenjena za uređenje sportskih igrališta,  nabavke sportske 

opreme ( lopti , dresova, trenirki)  i materijalnih  troškova nastupa na natjecanjima sportskih ekipa . 

Sredstva  se raspoređuju  na sljedeći način:        

    

1. NK «Croatia» Stankovci                                                                200.000,00 kn  

2. Sportsko društvo Budak      20.000,00 kn 

3. Ostale sportske udruge i aktivnosti                                             12.500,00 kn                             

4. Boćarski klub Stankovci        40.000,00 kn. 

5. Uređenje sportskih  igrališta             30.000,00 kn 

6. Biciklistički klub „ AKS „   Stankovci                   10.000,00 kn 

7. Sportsko ribolovna udruga Banjevci        3.000,00 kn  

               

 

Članak 3. 

 U cilju praćenja korištenja sredstava javnih potreba u sportu za 2022. godinu korisnici sredstava iz 

točke 1. ovog Programa obvezni su Općinskom načelniku Općine Stankovci dostaviti  godišnje izvješće o 

ostvarivanju javnih potreba u športu i utrošku sredstava za iste prema Zakon o proračunu , koja su dobila od 

Općine Stankovci najkasnije do konca veljače 2023.godine. 

 Općina će sa subjektima iz čl. 2. ove odluke zaključiti ugovor o financiranju udruga. 

   

Članak 4. 

  

 Ove Izmjene i dopune Programa biti će objavljen u Službenom glasniku Općine Stankovci , stupaju 

na snagu  osmog danom od dana objave  , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine.  

 

KLASA: 021-05/22-01/72 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci,  28. prosinca 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

PREDSJEDNIK 

                           Marko Savić v.r. 

  

 

 Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90 , 

27/93 i 38/09) i članka  28. Statuta Općine Stankovci (Službeni glasnik općine Stankovci br.1/18,1/21 ), 

Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj  28. prosinca 2022. godine, donijelo je  



 

 

Izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u kulturi Općine Stankovci za 2022. godinu 

 

 

Članak   1. 

  

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz  Proračuna Općine Stankovci za 2022 g. 

jesu pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose 

razvitku i promicanju kulturnog života stanovništva Općine Stankovci i od interesa su za Općinu Stankovci . 

 

 

Članak 2. 

 Izmjenama i dopunama Programa  javnih potreba u kulturi Općine Stankovci za 2022. godinu , 

utvrđuju se javne potrebe na području glazbene i glazbeno – scenske djelatnosti , kulturno – umjetničkog 

amaterizma  (glazbeni , folklorni) , obilježavanje Adventa, donacijama vjerskim zajednicama te  promicanju 

značajnih manifestacija od značaja za Općinu Stankovci .  

 Općina Stankovci vrednuje sve predložene programe prema kvaliteti ponuđenog programa , značaju 

programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta stankovačkog kraja. 

 

Članak 3. 

  

 Za zadovoljavanje potreba iz ovog  Programa u Proračunu  Općine Stankovci za 2022 g. predviđena 

su sredstva u iznosu od 155.000,00 kuna. 

 Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:  

1.   Tekuće donacije Glazbenom društvu Stankovci   50.000,00  kn 

2.   Tekuće donacije KUD „Vinac“ Stankovci   25.000,00  kn 

3.   Tekuće donacije vjerskim zajednicama    20.000,00  kn 

4.   Advent u Stankovcima     30.000,00 kn 

5.   Razvoj publike u kulturi     20.000,00 kn. 

6.   Arheološko istraživanje     10.000,00 kn.  

 

Članak   4. 

 U cilju praćenja korištenja sredstava za potrebe u kulturi za 2022. nositelji ovog  Programa obvezni 

su  Općinskom načelniku Općine Stankovci dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju ovog Programa i utrošku 

sredstava , najkasnije do konca veljače 2023. godine . 

 Općina će sa subjektima iz čl. 3. ove odluke zaključiti ugovor o financiranju udruga. 

 

 

Članak  5. 

 Ove Izmjene i dopune Programa će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Stankovci , stupaju na 

snagu osmog dana od dana objave , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine . 

 

KLASA: 021-05/22-01/ 73 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci, 28. prosinca   2022. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

        PREDSJEDNIK 

         Marko Savić v.r.  

Na temelju članka 35. stavak 1. , točka 2. u svezi članka 19.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj 33/01, 60/1,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13,137/15, 12317, 98/19, 144/20 ) , odredbi  Zakona o socijalnoj skrbi ( „ Narodne novine“ broj 



18/22, 46/22, 119/22) i  članka 28. Statuta Općine Stankovci  („Službeni glasnik“ br.1/18, 1/21) ,  Općinsko 

vijeće općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj  28. prosinca 2022. godine donosi 

 

Izmjene i dopune  Programa 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Stankovci za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Stankovci za 2022. godinu 

osigurava se zaštita i pomaganje  ugroženih i nemoćnih osoba , osoba sa invaliditetom i / ili drugih osoba koje 

same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih , 

gospodarskih , socijalnih i drugih okolnosti.  

Ovim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Stankovci za 2022. 

godinu osiguravaju se sredstva za  aktivnosti, poslove i djelatnosti iz domene: 

a) socijalne zaštite (skrbi) obiteljima i pojedincima  

b) pomoć za  novorođeno dijete 

c) dodjela studentskih stipendija i nagrada , 

d) sufinanciranje nabavke školskih udžbenika i sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 

e) tekuće donacije socijalno – humanitarnim udrugama. 

 

Članak 2. 

 

 Cilj socijalnog programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć 

starijim, bolesnim, nemoćnim, pomoć djeci i studentima, pomoć obiteljima. 

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svima, kojim je u danom trenutku potrebna dodatna 

socijalna pomoć (skrb).  

 

Općina Stankovci u Proračunu za 2022. godinu za potrebe socijalne skrbi planirala je sredstva u 

iznosu od 788.757,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 Program javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu obuhvaća : 

 

a) Prava iz socijalne skrbi koja se raspoređuju na slijedeći način : 

1. pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima                      130.000,00 kn  

2. potpora za  novorođeno dijete                                  182.000,00 kn 

3. stipendije ,školarine i nagrade studentima                                    280.000,00 kn   

4.   sufinanciranje nabavke školskih knjiga                                         117.757,00 kn  

5.   pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju(DV Latica)            3.000,00 kn. 

6.   sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca         16.000, 00 kn. 

  

. 

  

 

Članak 4.                                                                             

                                   

 b) Tekuće donacije socijalno – humanitarnim udrugama se raspoređuju na sljedeći način:  

 

1. Crveni križ Benkovac                                                        1 5.000,00 kn 



       2.  Udruga hrvatskih dragovoljaca Stankovci         25.000,00 kn  

3.   Udruga slijepih i udruge proizišle iz Domov.rata                                     15.000,00 kn 

4.   pomoć kućanstvima za štete od elementarne nepogode         5.000,00 kn. 

                    

   

 

 

Članak 5. 

 

  Raspored sredstava iz članka 3. i 4. ovog Programa , vršit će se temeljem odluka Općinskog 

načelnika. 

 

 

Članak 6. 

 

 

Ove Izmjene i dopune  Programa će se objaviti u Službenom glasniku  a stupaju na snagu osmog dana 

od dana objave ,  a primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine  . 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/ 71 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci, 28. prosinca 20122. godine  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

 

 

         PREDSJEDNIK 

 Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (NN br. 144/21 ) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( ''Službeni 

glasnik''br.1/18,1/21)  
Općinsko vijeće općine Stankovci na svojoj 13 sjednici održanoj  28. prosinca 2022. 

godine, donijelo je   

    

    



 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE STANKOVCI ZA 

2022. GODINE  

    

    

 Članak 1.  
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2022. godine sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja 

koji su povezani s programskom i 

organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:   

    
CILJ/MJERA NOVI PLAN  
PROGRAM/AKTIVNOST 2022.   
       
Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva    
Mjera 1.1 Razvoj gospodarstva i jačanje komunalne infrastrukture    
Program: 1004 Poticanje razvoja gospodarstva    
Kapitalni projekt: K100402 Industrijska zona Novi Stankovci 100.000  
Kapitalni projekti:K100406  Ostali projekti-projektna dokumentacija 158.750  
Kapitalni projekt: K100413 Izgradnja trga pored crkve u Banjevcima 0  
Kapitalni projekt: K100414 Projektna dokumentacije zgrade Glazbenog društva 0  
Kapitalni projekt: K100415 Kapitalne donacije župnoj crkvi u Stankovcima 30.000  
Program: 1005 Održavanje i izgradnja objekata komun.infras.    
Kapitalni projekt: K100408 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 20.000  
Program: 1006 Održavanje i izgradnja  komun.infras.    
Aktivnost: A100601  Javna rasvjeta-energija 359.000  
Aktivnost: A100601  Javna rasvjeta-tekuće i inv.održavanje 21.000  
Kapitalni projekt: K100602 Izgradnja javne rasvjete 115.000  
Aktivnost: A100604 Održ.javnih površina 217.000  
Aktivnost: A100603 Održavanje groblja 155.000  
Aktivnost: A100605 Tekuće i inv. održ.nerazvrs. cesta, pristup. i poljski.puteva 400.000  
Aktivnost: A100609 Turistička i prometna signalizacija i putokazi na cesti 0  
Kapitalni projekt K100606 Projekt i izgradnja nerazvrstanih cesta 462.040  
Kapitalni projekt: K100611 Izgradnja dječjih igrališta 108.752  
Kapitalni projekt K100609 Dogradnja vodovodne mreže 0  
Program: 1016 Zaštita od požara     
Aktivnost: A101601 Osnovna djelatnost DVD-a Stankovci 246.000  
Aktivnost: A101602  Civilna zaštita i gorska služba spašavanja 8.000  
Mjera 1.2 Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS    
Program:1000 Red.djelatnost Općinskog vijeća i Opć. načelnika     
Aktivnost: A100008  Dan općine Stankovci 38.531  
Aktivnost: A100011 Djelokrug Mjesne samouprave 0  
Aktivnost:A100101 Donacije političkim strankama 16.200  
Aktivnost:A100018 Sponzorstva, pokroviteljstva i ostale manifestacije 76.000  
Program:1002 Red.djelatnost uprave    
Aktivnost: A100201 Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela 940.306  
Kapitalni projekt: K100204 Nabava sitnog inventara i dugotrajne imovine 83.000  
Program:1003 Održ. I izgr. (dogr.) poslovnih prostora i nabava i održ.opreme    
Aktivnost: A100301 Tek. i inv. održ. opć prostorija 80.000  
Aktivnost: K100303 Izgradnja i dod. ulaganja na nef. imovini 5.000  
Cilj 2. Razvoj ljudskog potencijala    
Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava    
Program: 1011 Program odgoja  i obrazovanja    
Aktivnost: A101104  Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 16.000  
Kapitalni projekt:K101102 Izgradnja Dječjeg vrtića Stankovci 1.380.000  
Program: 1012 Program javnih potreba u predškolskom odgoju    
Aktivnost: A101201  Odgojno i administ. teh. osoblje (financiranje Dječjeg vrtića) 723.700  



Mjera 2.2. Poticanje broja stanovnika    
Program: 1011 Program mjera demografske obnove    
Aktivnost: A101401 Potpora za novorođeno dijete 182.000  
Cilj 3. Unapređenje kvalitete života    
Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdrav.zaštite    
Program: 1007 Zaštita prirode i okoliša    
Aktivnost: A100702 Provođenje deratizacije i dezinsekcije 46.875  
Program 1010 Promicanje športa i fin. sport. Udruga    
Aktivnost: A101001-10 Financiranje sportskih udruga 314.500  
Mjera 3.2. Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine    
Program: 1007 Zaštita prirode i okoliša    
Aktivnost A100701  Odvoz otpada i zaštita okoliša 38.250  
Kapitalni projekt :K100706  Nabavka kanti i kontejnera 460.027  
Mjera 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina    
Program: 1013 Program Socijalne skrbi  i novčanih pomoći    
Aktivnost A101301 Pomoć u novcu i naravi pojedincima i obitelj. 130.000  
Aktivnost: A101302 Stipendije i školarine i nagrade studentima 280.000  
Aktivnost: A101303 Sufinanciranje školskih knjiga 117.757  
Program: 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana    
Aktivnost: A101501 Hvidra,Uhddr,Uscdr, udruga slijepih i drugoih 15.000  
Aktivnost: A101502 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 15.000  
      
UKUPNO:   7.358.688  

    

 Članak 2.  
Izmjene i dopune Plana će se objaviti u ''Službenom glasniku'' Općine Stankovci i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a 

primjenjuje  

se od 1. siječnja 2022. godine.   

    
KLASA: 021-05-/22-01/ 74   
URBROJ: 2198-30-22-2   
Stankovci, 28. prosinca 2022. godine   

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI   

    

  PREDSJEDNIK  

  Marko Savić v.r.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21 ) i članka 28. Statuta 

Općine Stankovci  (»Službeni glasnik :  broj 1/18,1/21) , Općinsko vijeće Općine Stankovci , na svojoj 
13.sjednici održanoj dana   28. prosinca 2022. godine donijelo je slijedeću  

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Općine Stankovci 

za 2023 . godinu 



I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka koji su planirani u iznosu od 2.640.229,00 eura  te 

rashoda i izdataka Proračuna koji su planirani u iznosu od 2.646.866,00 eura, njegovo izvršavanje, opseg 

zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 

proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

Članak 2. 

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske 

jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. 

Članak 3. 

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, 
sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim 
projekcijama i mogućnostima. 

II. SADRŽAJ  PRORAČUNA 

Članak 4. 

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

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

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i 
naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi 
utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku 

imovinu i otplatu kredita i zajmova. 

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

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za 
trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom 
klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku 
imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine. 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA                      Članak 5. 

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih 

kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može 

obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. 

Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i odlukama, izvršavat će 

se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda. 

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene 
obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 

15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune 
Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna. 

 

Članak 6. 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine 

utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti a po dinamici 



ostvarenja prihoda Proračuna. 

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu 

suglasnost Općinskog načelnika. 

 

Članak 7. 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika. 

Članak 8. 

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika 
ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski 
načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava. 

Članak 9. 

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 664,00 euro i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O 

korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, obvezan je mjesečno izvještavati 

Općinsko vijeće o korištenju iste. 

 

Članak 10. 

Proračun se izvršava za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu .



 

Članak 11. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Stankovci u skladu sa Zakonom i 
drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti 
prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov žiro račun , i isti 
nisu obvezni uplaćivati sredstva u proračun Općine Stankovci . 

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine 

utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog 
načelnika. 

Članak 12. 

Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i 

izdataka u skladu s namjenama. 

IV. NAMJENSKI PRIHODI 

Članak 13. 

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

proračunsku godinu. 

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku 

umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju. 

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski 

korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. 

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih 

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

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog i 
socijalnog sadržaja, te za financiranje vatrogastva. 

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

Članak 14. 

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik. 
U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju 

Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka 
sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela. 
Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od odgovorne osobe. 

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

dokazuje obveza plaćanja. 

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 

2022. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su 
za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine Stankovci za 2022. godinu, na kraju 2022. godine 
ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.



 

Članak 15. 

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova moraju se temeljiti 

na propisima o javnoj nabavi. 

Članak 16. 

Sredstva raspoređena u Razdjelu 001, koja se odnose na naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, 

obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine 

Stankovci te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. 

Sredstva raspoređena u Razdjelu 003, koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati 
sukladno odredbama općih akata Općine Stankovci , odnosno zakona, kojima se uređuju plaće dužnosnika, 
službenika i namještenika Općine Stankovci , odnosno Pravilnika o unutarnjem redu, te Zakona i Pravilnika o 

porezu na dohodak. 

Članak 17. 

Sredstva za rad političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću isplaćivat će 
se temeljem Odluke Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika . 

Članak 18. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

Članak 19. 

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski 
načelnik. 

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili 

izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u okviru nadležnog odsjeka. 

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 

Članak 20. 

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

posebnim propisima i Statutom Općine. 

Članak 21. 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, 
likvidnosti i isplativosti ulaganja.  

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik. 

Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine Stankovci , Općina može iz likvidnih sredstava Proračuna 
odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata 
pozajmice. 

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik sukladno 
zakonskim propisima. 

Oročena sredstva, te sredstva dana kao kratkoročne pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31.12.2023.g.



 

Članak 22. 

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom 

društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Općine. 

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvom dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko 

vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako 
to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se 
samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se 
spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga. 

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Stankovci , odlučuje Općinsko 
vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. 

Članak 23. 

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti 

obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetom propisanim Zakonom o proračunu i 
pod zakonskim aktima. 

Na prijedlog općinskog načelnika, općinsko vijeće može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja 
po pojedinim vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada 
je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim 
slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate. 

Nadležno tijelo općinske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela 
naplatiti, ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno 
rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj pred stečajnoj nagodbi 
kojim je utvrđeno da se dug otpisuje. 

Članak 24. 

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Općinskog načelnika 

ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Općinu Stankovci . 

Članak 25. 

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine i proračunskog 
korisnika. 

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA 

Članak 26. 

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu 

suglasnost Općinskog vijeća i Vlade RH. 

Članak 27. 

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina 

može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan 

Zakonom. 

Članak 28. 

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine 
kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan 
Zakonom. Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. 

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5 % dospjelih izdanih 

jamstava.



 

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik. 

VIII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 

Članak 29. 

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Jedinstvenom 

upravnom odjelu sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu ( „ 

Narodne novine“ br. 32/11). 

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, 

izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, 
najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog 

Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu ( „ Narodne novine“ br. 32/11). 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika 

dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka. 

Članak 30. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 31. srpnja tekuće godine. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 

15 rujna tekuće godine. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za 
prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju 

u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće. 

IX. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

Članak 31. 

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, 
učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje 
obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. 

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu 
prenijeti na druge osobe. 

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom 
funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno 
financijskom planu, Općinski načelnik sastavlja Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. 

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA 

Članak 32. 

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih 
sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor 

računovodstvenih, f 
inancijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.



   

 
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 33. 

 

PREDSJEDNIK 

Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  »Službenom glasniku ", a ista će se primjenjivati 
od 01. siječnja 2023. godine. 

 
KLASA:021-05/22-1/83 
 
 

 

URBROJ: 2198/30-22-2 

 

Stankovci ,   28. prosinca 2022.godine 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 



 

 Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18,110/18, 32/20 )  i članka 

28. Statuta općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18,1/21) , Općinsko vijeće općine Stankovci  na svojoj 

13. sjednici održanoj 28. prosinca  2022.godine donijelo je 

 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Stankovci za 2023. godinu 

 

 

I.UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s 

naznakom izvora financiranja na području Općine Stankovci u 2023. godini.  

 

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA 

 

Članak 2. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti: 

 

1. održavanje mrtvačnice ,                       425,00 euro 

2. održavanje općinskih prostorija       9.290,00 euro 

3.opremanje Doma kulture u Stankovcima     18.648,00 euro 

4. održavanje javne rasvjete       67.688,00 euro 

5. održavanje groblja        19.908,00 euro 

6. održavanje javnih površina       26.545,00 euro 

7. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva     53.089,00 euro 

8. održavanje autobusnih stajališta        8.627,00 euro 

9. Turistička i prometna signalizacija , putokazi na cesti      6.636,00 euro 

10. sanacija divljih odlagališta       79.634,00 euro 

11. poboljšanje sigurnosti prometa      19.908,00 euro    

  

 

Članak 3. 

Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršit će se iz: 

 - komunalne naknade , koja je prihod Proračuna općine Stankovci namijenjene za financiranje 

navedenih komunalnih djelatnosti 

 - pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  

 

Članak 4. 

1.Održavanje mrtvačnice: 425,00 euro 

 

Održavanje mrtvačnice u iznosu od 425,00 euro. 

Održavanje mrtvačnice obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o.Stankovci 

 

Izvor financiranja: - komunalna naknada    425,00 euro. 

 

2. Održavanje općinskih prostorija : 9.290,00 euro 

 

Postavljanje informatičke opreme i umrežavanje računalnog sustava u zgradi općine. 

 Izvor financiranja: pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 

 

3. Opremanje Doma kulture u Stankovcima: 18.648,00 euro 

 

Općina se je prijavila na natječaj Ministarstva kulture. Planiramo nabaviti projektor,  računalo, zvučnike te  

pojačala za Dom kulture. 



 

 Izvor financiranja: - pomoći iz inozemstva i unutar subjekata općeg proračuna  18.648,00 

euro. 

 

4.  Održavanje javnih površina: 26.545,00 euro 

 

1.Održavanje javnih zelenih površina: redovno  uređivanje,  održavanje travnjaka i košenje trave, sadnja i 

održavanje proljetnog i ljetnog cvijeća,  (ambulanta, autobusna stajališta, vrtić, vatrogasni dom, prostor 

ispred crkvi)  

2. Održavanje pješačkih staza i puteva (biciklističkih staza) tijekom cijele godine prema ukazanoj potrebi, 

popravci nasipavanje 

3. održavanje dječjih , nogometnih i ostalih igrališta (Budak, Banjevci, Velim, Stankovci, Dječji vrtić 

Stankovci, boćališta), popravci, košenje trave, popravak inventara, održavanje i popravak ograda, 

nasipavanje i valjanje terena za boćanje 

4. održavanje nasada visokog raslinja, obrezivanje stabala ( naročito drvoreda na dijelu puta Gornji kraj –

Donji kraj Banjevci, dio puta za Vransko jezero potez Plitača, šišanje živica uz puteve što vode do seoskih 

bunara. 

5. održavanje spomen obilježja iz Domovinskog rata, čišćenje prostora oko spomen obilježja, košenje trave, 

sadnja i zalijevanje trave i cvijeća.  

 Poslove održavanja javnih površina obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ 

d.o.o.Stankovci 

 Izvori financiranja: - komunalna naknada                            10.000,00 

euro . 

        - pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna    16.545,00 euro. 

 

5. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva; 53.089,00 euro 

  

 Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi 

i koje koriste veći broj korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. 

 Općina Stankovci na svom području ima  oko 17 km nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz sama 

naselja, od toga 14,5 km asfaltnih i 2,5 km bez asfalta. Poljskih puteva 14,8 km   

                  

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o.Stankovci .  

 

 Izvori financiranja: komunalna naknada     20.000,00 euro kn 

   - pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 33.089,00 euro. 

    

6. Održavanje javne rasvjete : 67.688,00 euro 

 

 Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, 

sukladno troškovniku iz ugovora o održavanju javne rasvjete. 

 Na području općine Stankovci javna rasvjeta će se održavati u naseljima: Stankovci, Budak, 

Banjevci, Velim, Crljenik, Bila Vlaka i Morpolača 

  

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi: 

1. utrošak električne energija planira se oko 280.000 kWh godišnje, 

2. izmjena neispravnih žarulja, prigušnica, grla, luksomata, osigurača i ostalih dijelova JR vrši se mjesečno i 

prema potrebi, odnosno poziva sa terena uz upotrebu auto košare. 

3. blagdanska rasvjeta postavlja se od 12  prosinca kroz središta naselja, a demontira se  do 6.siječnja 

 Održavanje javne rasvjete obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o. Stankovci. 

 

Izvori financiranja: komunalna naknada     10.000,00 euro 

  . pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  57.688,00 euro 

 

7. Održavanje autobusnih stajališta: 8.627,00 euro 

 

Općina posjeduje 24 autobusna stajališta . Nažalost nekoliko istih je devastirano . Tijekom 2023. 

godine općina želi popraviti devastirana autobusna stajališta. 



 

 

Izvori financiranja: pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  8.627,00 euro. 

 

 

 

8.Održavanje groblja : 19.908,00 euro 

 

 Na području općine Stankovci  nalaze se 4 groblja: Stankovcima, Budaku, Banjevcima, Morpolači. 

Radovi na održavanju groblja podrazumijevaju uređivanje staza, košenje trave, skupljanje otpada, popravak 

ogradnih zidova, rušenje stabala i obrezivanje raslinja.   

 Površina groblja koje se održava: Stankovci 9.820 m2, Banjevci 4.498m2, Budak 5.554m2, 

Morpolača 3.920m2. Ukupna površina za održavanje i uređenje 23.792m2 

  

 

  Održavanje groblja obavljat će komunalno poduzeće KTD „Kotarac“ d.o.o. Stankovci 

 

Izvori financiranja: komunalna naknada     5.000,00 euro 

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  14.908,00 euro.  

 

9. Turistička i prometna signalizacija, putokazi na cesti: 6.636,00 euro 

  

Općina Stankovci će sa znakovima, putokazima  označiti  kulturnu baštinu svojih naselja. Postaviti će se info 

table sa potrebnim podacima za turiste. 

  Izvori financiranja: pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 6.636,00 euro. 

 

10. Sanacija divljih odlagališta: 79.634,00 euro 

 

Općina Stankovci se je nominirala kod Fonda za zaštitu okoliša radi sanacije divljih odlagališta građevinskog 

materijala ( kamena). Želja nam je počistiti divlje deponije na ulazu u naselje Budak iz pravca Benkovca , 

kao i deponije koje se nalaze na makadanskom putu iza bile Vlake prema Vukšiću.  

 

  Izvori financiranja: pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna  79.634,00 

euro.  

11. Poboljšanje sigurnosti prometa: 19.908,00 euro 

 

Kroz naselja Budak , Stankovci i Velim prolazi cesta D-27. Općina će putem video nadzora prometa, 

prometnih ogledala, obilježavanja novih pješačkih prijelaza, poboljšati sigurnost na predmetnoj cesti.   

 

  Izvori financiranja: Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 19.908,00 

euro  

 

Članak 5. 

 

 Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku ,  stupa na snagu osmog dana od dana objave, a 

primjenjivati će se od 1.siječnja 2023.godine .  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

KLASA: 021-05/22-01/ 76 

URBROJ: 2198-30-22-2   

Stankovci,  28. prosinca 2022. godine    

 

PREDSJEDNIK 

Marko Savić v.r. 

 

 



 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br, 68/18 , 110/18, 

32/20 )  i članka 28. Statuta općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18, 1/21) , Općinsko vijeće Stankovci 

na svojoj 13.  sjednici održanoj 28. prosinca 2022 .godine donijelo je 

 

 

Program  

gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

  

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području 

općine Stankovci za 2023. godinu za: 

 

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 

područja,  

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, 

       3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, 

       4.Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. 

 Ovaj Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora 

građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture. 

Financiranje objekata i uređaja, vršit će se iz:  

- komunalnog doprinosa  

- vodnog doprinos 

- ostalih proračunskih prihoda (porezi, prirezi i sl.) 

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (županijski proračun, državni proračun, fondovi EU)  

 

Članak 2. 

  

 Vrijednost svih projekata ovog Programa iznosi 1.340.178,00 euro a utvrđena je na  temelju 

aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Stankovci. 

 

Članak 3. 

Naredbodavac za realizaciju Programa je općinski načelnik Općine Stankovci. 

 

Članak 4. 

 Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit 

će načelnik Općine Stankovci. 

 Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi 

, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave. 

 

Članak 5. 

 Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima  koje nisu 

predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donijet će općinski načelnik općine 

Stankovci. 

 U Proračunu Općine Stankovci za 2023. godinu planirana je gradnja sljedećih objekata komunalne 

infrastrukture: 

 

I. Projekt i izgradnja nerazvrstanih cesta: 19.908,00 euro 

 

 Ove aktivnosti obuhvaćaju izgradnju cesta i putova na području općine Stankovci, kako bi se 

poboljšala prometna povezanost naselja, a sve u cilju podizanja komunalnog standarda općine Stankovci. 

  

1. Izgradnja nerazvrstanih cesta u općini Stankovci u 2023. godini 

Asfaltiranje makadamskim putova i rekonstrukcija ceste prema u Velimu        

Izvor financiranja: -    Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna 19.908,00 euro 

 

II. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete: 59.726,00 euro 



 

   

 Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

cesta  koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta (izvori svjetlosti i pred spojne sprave, svjetiljke, nosači 

svjetiljki-stupovi, konzole te ostali elementi javne rasvjete., kablovi, uređaji za upravljanje, uzemljenja. 

Namjena i cilj građenja i rekonstrukcija javne rasvjete je da se osvijetle područja općine Stankovci koja 

nemaju javnu rasvjetu, s ciljem normalnog funkcioniranja općine, sigurnosti zaštite građana i imovine. 

 

Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete procjenjuju se u iznosu  od 59.726,00 

euro. 

OS u roku od 2. godine mora uskladiti javnu rasvjetu sukladno Zakonu o svjetlosnom onečišćenju, izraditi 

elaborati rekonstrukcije rasvjete, planira se zamjena svih rasvjetnih tijela LED opremom, za koju je HBOR 

predvidio posebna sr4edstvaod   

U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata  i uređaja javne rasvjete na 

području općine Stankovci  

 

1. javna rasvjeta obuhvaća slijedeće radnje: 

iskop kanala, polaganje kabla, zatrpavanje kanala, postava stupova 

i svjetiljki, uzemljenje u Općini Stankovci  i to : zamjena postojeće javne rasvjete novom ekološki 

prihvatljivom LED rasvjetom.  

 

Izvor financiranja: - Pomoći iz inozemstva       59.726,00 

euro.                                                     

 

III. Izgradnja trga ispred crkve sv. Nikole Tavelića u Banjevcima: 119.450,00 euro 

 

 Općina Stankovci u 2023. godini želi pristupiti realizaciji projekta: izgradnja trga ispred crkve u 

Banjevcima. Općina Stankovci je sa Šibenskom biskupijom sklopila Ugovor o osnutku prava građenja na 

čest. zem. 2/2 površine 1209 m2 k.o. Banjevci na rok od 20 godina, tako da je općina postala nositelj prava 

građenja na trgu ispred crkve na vremenski rok od 20. godina. Konkretni građevinski zahvat je prikazan u 

Arhitektonskom projektu izgradnje trga pored crkve sv. Nikole Tavelića , kojeg je izradilo poduzeće 

KONUS d.o.o. Zadar. Vrijednost izgradnje trga je procijenjena na iznos od 119.450,00 euro. 

 

Izvor financiranja: pomoći temeljem propisa EU      

 119.450,00 euro. 

 

IV. Izgradnja-rekonstrukcija dječjih igrališta: 26.545,00 euro 

 

 U proračunu za 2023. godinu planiran je iznos od 26.545,00 euro. za izgradnju novih te 

rekonstrukciju postojećih dječjih igrališta u Velimu, Banjevcima i Biloj Vlaci. 

 

Izvori financiranja: Pomoći iz inozemstva       

 5.000,00 euro 

    - Komunalni doprinos i naknada      

 21.545,00 euro. 

V. Proširenje trga kod crkve u Stankovcima: 40.953,00 euro       

 

 Općina planira kapitalni projekt: proširenje trga odnosno uređenje trga kod crkve Marijina uznesenja 

u Stankovcima. Vrijednost radova – 40.953,00 euro.   

 

Izvori financiranja: pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna   

 10.000,00 euro     - pomoći temeljem propisa EU     

               30.953,00 euro.   

 

VI. Poslovna zona Novi Stankovci: 66.362,00 euro 

 

Općina Stankovci planira proširiti PZ Novi Stankovci , i u tu svrhu planira iznos od 66.362,00 euro. 

 



 

Izvori financiranja: Pomoći iz inozemstva       

 66.362,00 euro 

 

VII. Izgradnja nogostupa i sanacija lokalne ceste u Velimu: 187.834,00 euro 

 

Općina Stankovci će u naselju Velim pristupiti rekonstrukciji prometnice zajedno sa ŽUC Zadarske županije, 

izradi nogostupa i javne rasvjete. 

 

Izvori financiranja: ŽUC Zadarske županije u iznosu od 130.000,00 euro 

- Izvori financiranja: Pomoći temeljem propisa EU   57.834,00 euro. 

 

VIII. Poučna staza Stankovci: 99.545,00 euro   

- Izvori financiranja: Pomoći temeljem propisa EU:     99.545,00 euro. 

 

IX. Stanica za brzo punjenje električnih automobila: 31.854,00 euro 

 

- Izvori financiranja: Pomoći temeljem propisa EU     31.854,00 euro 

 

X. Sustav javnog prijevoza Općine Stankovci: 33.181,00 euro 

 

- Pomoći temeljem propisa EU    33.181,00 euro. 

 

XI. Rekonstrukcija travnatog nogometnog igrališta u Stankovcima: 199.084,00 euro 

 

- Izvori financiranja: Pomoći temeljem propisa EU:  199.084,00 euro  

 

XII. Zamjena javne rasvjete na LED tehnologiju: 265.445,00 euro 

 

- Izvori financiranja: pomoći temeljem propisa EU  199.084,00 euro. 

 

XIII. Projektna dokumentacija: 190.291,00 euro 

 

- Kula Budak     32.352,00 euro, 

- Projektna dokumentacija informacijske i i komunikacijske tehnologije: 66.361,00 euro, 

- Projektna dokumentacija pametnog sela: 66.361,00 euro, 

- Projektna dokumentacija rekonstrukcije doma u Velimu: 5.309,00 euro, 

- Projektna dokumentacija poslovnog inkubatora: 19.908,00 euro,  

-  

 

Članak 6. 

  

 Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova 

nakon izvođenja radova.  

 

Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku , a stupa na snagu osmog dana od dana objave , a 

primjenjivati će se od 1.siječnja 2022. godine. 

 

KLASA: 021-05/22-01/ 77         

URBROJ: 2198-30 -22- 2  

Stankovci, 28.  prosinca 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

PREDSJEDNIK 

Marko Savić v.r. 

 

 

 



 

   Na temelju članka 74. Zakona o sportu («Narodne novine» broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 28. Statuta Općine Stankovci («Službeni glasnik» 

broj 1/18,1/21), Općinsko vijeće općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj  28. prosinca  2022 godine 

donijelo je 

Program javnih potreba u sportu na području 

Općine Stankovci u 2023. godini 

 

Članak 1. 

  

 Utvrđuje se da su javne potrebe u sportu na području Općine Stankovci u 2023. godini: 

a) poticanje i promicanje amaterskog športa, 

b) provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 

c) djelovanje športskih udruga, 

d) provođenje sustava domaćih natjecanja, 

e) stručni rad u športu i izobrazba što je u funkciji realizacije rečenih javnih potreba 

f) održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata . 

 

Članak 2. 

 

Za zadovoljenje potreba iz ovog  Programa u  Proračunu općine Stankovci za 2023. godinu 

osiguravaju se sredstva u iznosu 97.020,00 euro. 

Namjena sredstava : sredstva su namijenjena za uređenje sportskih igrališta,  nabavke sportske 

opreme ( lopti , dresova, trenirki)  i materijalnih  troškova nastupa na natjecanjima sportskih ekipa . 

Sredstva  se raspoređuju  na sljedeći način:        

    

1. NK «Croatia» Stankovci                                                                26.545,00 euro  

2. Športsko društvo Budak                                              2.654,00 euro 

3. Ostale sportske udruge i aktivnosti                                             1.327,00 euro                             

5. Lovačka udruga „Zec“ Stankovci                                                         3.318,00 euro   

6. Boćarski klub Stankovci        3.053,00 euro 

7. Biciklistički klub „ AKS „   Stankovci                   2.654,00 euro 

8. Uređenje sportskih igrališta       2.654,00 euro. 

10. Pikado klub Stankovci        1.327,00 euro 

11.Sportsko ribolovna udruga Banjevci                  398,00 euro 

12. Sportsko rekreacijska zona      53.090,00 euro 

 

Članak 3. 

 U cilju praćenja korištenja sredstava javnih potreba u sportu za 2023. godinu korisnici sredstava iz 

točke 1. ovog Programa obvezni su Općinskom načelniku Općine Stankovci dostaviti  godišnje izvješće o 

ostvarivanju javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za iste prema Zakon o proračunu , koja su dobila od 

Općine Stankovci najkasnije do konca veljače 2024.godine. 

 Općina će sa subjektima iz čl. 2. ove odluke zaključiti ugovor o financiranju udruga. 

   

Članak 4. 

  

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

a primjenjivati će se od 1. siječnja 2023. godine.  

 

KLASA: 021-05/22-01/ 78 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci,  28. prosinca 2022. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

PREDSJEDNIK 

Marko Savić v.r. 

 

  



 

 

 Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( Narodne novine br. 47/90 , 

27/93 i 38/09 ) i članka  28. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik općine Stankovci br.1/18,1/21 ), 

Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, donijelo je  :  

 

 Program javnih potreba u kulturi Općine Stankovci za 2023. godinu. 

 

Članak   1. 

  

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz  Proračuna Općine Stankovci za 2023 g. 

jesu pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog amaterskog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi 

što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života stanovništva Općine Stankovci i od interesa su za 

Općinu Stankovci . 

Članak 2. 

  

 Program  javnih potreba u kulturi Općine Stankovci za 2023. godinu , utvrđuju se javne potrebe na 

području glazbene i glazbeno – scenske djelatnosti , kulturno – umjetničkog amaterizma  (glazbeni , 

folklorni) , donacijama vjerskim zajednicama , obilježavanje Adventa u Stankovcima  te  promicanju 

značajnih manifestacija od značaja za Općinu Stankovci .  

 Općina Stankovci vrednuje sve predložene programe prema kvaliteti ponuđenog programa , značaju 

programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta stankovačkog kraja. 

 

Članak 3. 

  

 Za zadovoljavanje potreba iz ovog  Programa u Proračunu  Općine Stankovci za 2022 g. predviđena 

su sredstva u iznosu od 60.654,00 euro.. 

 Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:  

1.   Tekuće donacije Glazbenom društvu Stankovci   7.963,00 euro, 

2.   Tekuće donacije KUD „Vinac“ Stankovci   3.982,00 euro, 

3.   Udruga Melodija ,dječji festival, prvi glas   5.574,00 euro 

5.   Tekuće donacije vjerskim zajednicama    2.654,00 euro 

6.   Advent u Stankovcima     3.982,00 euro 

7.   Razvoj publike u kulturi     2.654,00 euro 

8.   Arheološko istraživanje Velim     3.982,00 euro, 

9. Interpolacija kulturne baštine     3.318,00 euro, 

10. Uređenje spomen crkve Sv. N. Tavelića u Velimu             26.545,00 euro. 

 

 

Članak   4. 

 U cilju praćenja korištenja sredstava za potrebe u kulturi za 2023 g. nositelji ovog  Programa obvezni 

su  Općinskom načelniku Općine Stankovci dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju ovog Programa i utrošku 

sredstava , najkasnije do konca veljače 2024. godine. 

 Općina će sa subjektima iz čl. 3. ove odluke zaključiti ugovor o financiranju udruga. 

 

Članak  5. 

 Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Stankovci , stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2023. godine . 

KLASA: 021-05/22-01/79 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci, 28. prosinca   2022. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

         PREDSJEDNIK          

Marko Savić v.r. 

 



 

Na temelju članka 35. stavak 1. , točka 2. u svezi članka 19.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ broj 33/01, 60/1,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) , odredbi  Zakona o socijalnoj skrbi ( „ Narodne novine“ broj: 

18/22, 46/22, 119/22  ) i  članka 28. Statuta Općine Stankovci  („Službeni glasnik“ br.1/18, 1/21) ,  Općinsko 

vijeće općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donosi 

 

               Program 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Stankovci za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Stankovci za 2023. godinu osigurava se zaštita i 

pomaganje  ugroženih i nemoćnih osoba , obitelji , osoba sa invaliditetom i / ili drugih osoba koje same ili uz 

pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih , gospodarskih , 

socijalnih i drugih okolnosti.  

Ovim Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Stankovci za 2023. godinu osiguravaju se 

sredstva za  aktivnosti, poslove i djelatnosti iz domene: 

f) socijalne zaštite (skrbi) obiteljima i pojedincima  

g) pomoć za  novorođeno dijete 

h) dodjela studentskih stipendija i nagrada , 

i) sufinanciranje nabavke školskih udžbenika i sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 

j) tekuće donacije socijalno – humanitarnim udrugama. 

 

Članak 2. 

 

 Cilj socijalnog programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć 

starijim, bolesnim, nemoćnim, pomoć djeci i studentima, pomoć obiteljima. 

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svima, kojim je u danom trenutku potrebna dodatna 

socijalna pomoć (skrb).  

 

Općina Stankovci u Proračunu za 2023. godinu za potrebe socijalne skrbi planirala je sredstva u 

iznosu od 165.029 euro. 

 

Članak 3. 

 Program javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu obuhvaća : 

 

a) Prava iz socijalne skrbi koja se raspoređuju na slijedeći način : 

4. pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima               15.927,00 euro  

5. potpora za novorođeno dijete                                    24.156,00 euro 

6. stipendije ,školarine i nagrade studentima                                      27.606,00 euro   

4.   sufinanciranje nabavke školskih knjiga                                           15.927,00 euro 

5.   pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju(DV Latica)              398,00 euro 

6.   sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca           2.124,00 euro, 

7.   pomoć za štete uzrokovane elementarnim nepogodama                     664,00 euro 

8.  program zapošljavanja žena, Program Zaželi                                   65.618,00 euro, 

9. Osnovno školstvo                3.318,00 euro  

  

. 

  



 

 

Članak 4.                                                                             

                                   

 b) Tekuće donacije socijalno – humanitarnim udrugama se raspoređuju na sljedeći način:  

 

2. Humanitarna djelatnost Crvenog križa                                              1.991,00 euro 

       2.  Udruga hrvatskih dragovoljaca Stankovci         3.318,00 euro  

3.   Udruga slijepih i udruge proizišle iz Domov.rata                                     1.991,00 euro 

4.   Tekuće donacije ostalim udrugama          1.991,00 euro                    

   

 

 

Članak 5. 

 

 Raspored sredstava iz članka 3. i 4. ovog Programa , vršit će se temeljem odluka Općinskog 

načelnika  .  

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023.godini 

osiguravaju se u Proračunu Općine Stankovci za 2023. godinu 

 

 

Članak 6. 

 

 

Ovaj  Program će se objaviti u Službenom glasniku ,a stupa na snagu osmog dana od dana objave ,  a 

primjenjivati će se od 1. siječnja 2023. godine  . 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/80 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci,  28. prosinca 2022. godine  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

 

 

PREDSJEDNIK    

    Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (NN br. 144/21 ) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( 

''Službeni glasnik''br.1/18,1/21) 

Općinsko vijeće općine Stankovci na svojoj 13.  sjednici održanoj 28. prosinca 

2022. godine, donijelo je  

   

   

 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE STANKOVCI ZA 2023. GODINE 

   

   

 Članak 1. 

Plan razvojnih programa za 2023. godine sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima 

razvoja koji su povezani s programskom i 

organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:  

   
CILJ/MJERA PLAN 

PROGRAM/AKTIVNOST 2023.  

    EURO 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva   

Mjera 1.1 Razvoj gospodarstva i jačanje komunalne infrastrukture   

Program: 1004 Poticanje razvoja gospodarstva   

Kapitalni projekt:K100402 Industrijska zona Stankovci 66.362 

Kapitalni projekt: K100406 Ostali projekti(Projektna dokumentacija) 3.982 

Kapitalni projekt:K100408 Kapitalne pomoći trogovačkim društvima(KTD 

Kotarac Stankovci) 2.654 

Kapitalni projekt:K100411 Projektna dokumentacija Kula Budak 32.352 

Kapitalni projekt K:100413 Izgradnja trga pored crkve u Banjevcima 119.450 

Kapitalni projekt K 100415 Kapitalne donacije župnoj crkvi u Stankovcima 3.982 

Kapitalni projekt K 100416 Projektna dokumentacija informacijske i komun. 

Tehnologije 66.361 

Kapitalni projekt: 100417 Projektna dokumentacija pametnog sela 66.361 

Kapitalni projekt K:100418 Projektna dokumentacija rekonstrukcija društvenog 

doma Velim 5.309 

Kapitalni projekt: K100419 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 2.489 

Kapitalni projekt K:100420 Projektna dokumentacija poslovnog inkubatora 19.908 

Program: 1005 Održavanje i izgradnja objekata komun.infras.   

Aktivnost: A100501 Održavanje mrtvačnica 425 

Program: 1006 Održavanje i izgradnja  komun.infras.   

Aktivnost: A100601  Javna rasvjeta-energija 67.688 

Aktivnost:A100603 Održavanje groblja 19.908 

Aktivnost: A100604 Održ.javnih površina 25.545 

Aktivnost: A100605 Tekuće i inv. održ.nerazvrs. cesta, pristup. i poljski.puteva 53.089 

Aktivnost: A100609 Turistička i prometna signalizacija i putokazi na cesti 6.636 

Aktivnost A100610 Održavanje autobusnih stajališta 8.627 

Aktivnost A:100613 Poboljšanje sigurnosti prometa 19.908 

Kapitalni projekt:K100602 Izgradnja i modernizacija javne rasvjete 59.726 

Kapitalni projekt:K 100606 Projekt i izgradnja nerazvrstanih cesta 19.908 

Kapitalni projekt K:100611 Izgradnja dječjih igrališta 26.545 

Kapitalni projekt:K 100614 Proširenje trga u Stankovcima pored crkve 40.953 

Kapitalni projekt:K100615Izgradnja nogostupa i sanacija lokalne ceste u Velimu 187.834 

Kapitalni projekt K:100617 Poučna staza Stankovci 99.542 

Kapitalni projekt: K100618 Stanica za brzo punjenje električnih vozila 31.854 

Kapitalni projekt K:100619 Sustav javnog prijevoza Općine Stankovci 33.181 

Kapitalni projekt K 100620 Elaborat nerazvrstanih cesta za Morpolaču 3.982 

Kapitalni projekt K:100621 Rekonstrukcija travnatog nogometnog igrališta u 

Stankovcima 199.084 

Kapitalni projekt K:100622 Zamjena javne rasvjete na LED tehnologiju 265.445 



 

Program: 1016 Zaštita od požara    

Aktivnost: A101601 Osnovna djelatnost DVD-a Stankovci 33.181 

Aktivnost: A101602  Civilna zaštita i gorska služba spašavanja 1.062 

Mjera 1.2 Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS   

Program:1000 Red.djelatnost Općinskog vijeća i Opć. načelnika    

Aktivnost: A100008  Dan općine Stankovci 5.309 

Aktivnost: A100009 Degustacija ravnokotarskih vina 6.636 

Program:1002 Red.djelatnost uprave   

Aktivnost: A100201 Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela 126.371 

Kapitalni projekt: K100204 Nabava sitnog inventara i dugotrajne imovine 10.618 

Program:1003 Održ. I izgr. (dogr.) poslovnih prostora i nabava i 

održ.opreme   

Aktivnost: A100301 Tek. i inv. održ. opć prostorija 9.290 

Kapitalni projekt: K100303 Izgradnja i dod. ulaganja na nef. imovini 2.654 

Cilj 2. Razvoj ljudskog potencijala   

Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava   

Program: 1011 Program odgoja  i obrazovanja   

Aktivnost: A101104  Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 2.124 

Program: 1012 Program javnih potreba u predškolskom odgoju   

Aktivnost: A101201  Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Stankovci 869.300 

Mjera 2.2. Poticanje broja stanovnika 221.087 

Program: 1011 Program mjera demografske obnove   

Aktivnost: A101401 Potpora za novorođeno dijete 24.156 

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života   

Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdrav.zaštite   

Program: 1007 Zaštita prirode i okoliša   

Aktivnost: A100702 Provođenje deratizacije i dezinsekcije 6.221 

Program 1010 Promicanje športa i fin. sport. Udruga   

Aktivnost: A101001-10 Financiranje sportskih udruga 97.020 

Mjera 3.2. Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine   

Program: 1007 Zaštita prirode i okoliša   

Aktivnost A100701  Odvoz otpada i zaštita okoliša 2.920 

Aktivnost:A100707 Sanacija divljih odlagališta 79.634 

Mjera 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina   

Program: 1013 Program Socijalne skrbi  i novčanih pomoći   

Aktivnost A101301 Pomoć u novcu i naravi pojedincima i obitelj. 15.927 

Aktivnost: A101302 Stipendije i školarine i nagrade studentima 27.606 

Aktivnost: A101303 Sufinanciranje školskih knjiga 15.927 

Program: 1015 Humanitarna skrb kroz udruge građana   

Aktivnost: A101501 Hvidra,Uhddr,Uscdr, udruga slijepih i drugoih 1.991 

Aktivnost: A101502 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 1.991 

     

UKUPNO:   3.053.753 

   

 Članak 2. 

Plan će se objaviti u ''Službenom glasniku'' Općine Stankovci i stupa na snagu osmog dana od dana 

objave, a primjenjuje  

se od 1. siječnja 2023. godine.  

   
KLASA: 021-05-/22-01/ 82  
URBROJ: 2198-30-22-2  
Stankovci, 28. prosinca 2022. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

PREDSJEDNIK  

Marko Savić v.r.  

   



 

   

   

Na temelju članka 9. i 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma( Narodne novine br. 29/19, 98/19) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 

1/18 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, 

donosi  

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava 

za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stankovci za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak raspodjele i isplate sredstava za 2023. godinu koja su u 

Proračunu Općine Stankovci osigurana za redovito financiranje političkih stranaka i članova nezavisnih lista 

izabranih u Općinsko vijeće Općine Stankovci. 

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Stankovci imaju političke stranke  i 

nezavisni članovi izabrani s nezavisnih lista , koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana 

u Općinskom vijeću Općine Stankovci. 

Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću kao pripadnici podzastupljenog spola pripada pravo na uvećanu 

naknadu u visini od 10 %.  

 

Članak 3. 

Ukupan iznos osiguranih sredstava u Proračunu Općine Stankovci za 2023. godinu iznosi 2.150,00 

eura. 

Ukupan broj vijećnika je 9, a broj podzastupljenog spola ( žene) 3. 

Iznos sredstava po jednom vijećniku iznosi 19,05 euro mjesečno, odnosno  228,60 eura godišnje. 

Iznos sredstava po jednoj vijećnici iznosi 20,95 eura mjesečno, odnosno 251,40 eura godišnje. 

 

Članak 4. 

Raspoređena sredstva iz članka 3. ove Odluke doznati će se političkim strankama na njihov žiro 

račun, a vijećnicima s nezavisnih lista na njihove posebne račune otvorene za redovno financiranje. 

Naknada će biti isplaćena razmjerno broju mjeseci trajanja mandata vijećnika.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Stankovci. 

KLASA: 021-05/22-01/84 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci , 28. prosinca 2022. godine 

 

   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

         Predsjednik 

         Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na temelju članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o grobljima ( Narodne novine br. 19/98, 50/12, 89/17) i 

članka 11. odluke o upravljanju grobljima( Službeni glasnik Općine Stankovci br. 3/15) i  članka  28. Statuta 

Općine Stankovci ( Službeni glasnik općine Stankovci br.1/18,1/21 ), Općinsko vijeće Općine Stankovci na 

svojoj 13. sjednici održanoj  28. prosinca 2022. godine, donijelo je  

 

 

Odluku 

  o Izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu plaćanja godišnje grobne naknade  za grobno mjesto 

 

 

Članak   1. 

  

 Članak 2. Odluke o visini i načinu plaćanja godišnje grobne naknade za grobno mjesto ( Službeni 

glasnik Općine Stankovci br. 7/21), mijenja se i sada glasi: 

„ Određuje se godišnja naknada za grobno mjesto bez polica u iznosu od 8,00 euro, za grobno mjesto 

za tri police u iznosu od 13,50 euro, a za grobno mjesto sa šest polica u iznosu od 20,00 euro, za sva groblja 

na prostoru Općine Stankovci. 

Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 15. svibnja tekuće godine za proteklu 

godinu temeljem Rješenja o grobnoj naknadi koje ispostavlja KTD Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci.“ 

 

 

Članak 2. 

  

Članak 3. Odluke o visini i načinu plaćanja godišnje grobne naknade za grobno mjesto mijenja se i 

sada glasi: 

„ Naknada iz članka 1. ove Odluke prihod su KTD Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci . 

Naknada je namijenjena za uređenje i održavanje groblja u vlasništvu Općine Stankovci.“  

  

 

 

Članak  3. 

  

Ova Odluka će se  objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Stankovci , stupaju na snagu osmog dana 

od dana objave. 

 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/ 85 

URBROJ: 2198-30-22-2 

Stankovci, 28. prosinca   2022. godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

        PREDSJEDNIK 

         Marko Savić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

   OPĆINA STANKOVCI 

    Općinski načelnik 

 

KLASA:022-05/22-01/397 

URBROJ: 2198-30-22-1 

Stankovci, 16  prosinca  2022.godine  

 

 

Temeljem članka 49. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik br. 1/18, 1/21) dana 16. prosinca 

2022. godine donosim slijedeću  

 

ODLUKU 

o daru obiteljima za Božić  sa 4. i više djece , te  obitelji djece s posebnim potrebama 

sa prostora Općine Stankovci 

 

I 

Temeljem ove Odluke , isplatu izvršiti niže navedenim korisnicima : 

 

 Ime i prezime  Mjesto  OIB   Br. Djece  Iznos 

1. Mario Morić  Stankovci 07439263225      5    2.000,00 

2. Tomislav Morić ,              Velim 15.      08824285774         1         400,00 

3. Dalibor Brčić  Budak  05332234516         3                   1.200,00 

4. Marina Brčić  Budak  88674121080         1        400,00 

5. Dubravko Bura  Stankovci 27223625593         1          400,00 

6. Ante Perica   Bila Vlaka 42873892109      4                    1.600,00 

7. Ante  Orlović  Budak 105        96064116470      4                 1.600,00 

8. Katarina Didak  Banjevci 57656212369         1                         400,00 

9.  Martina Perica  Velim  48597345499         1                         400,00   

10. Ante Klarić                        Stankovci        98990153096         2                        800,00  

UKUPNO:                 9.200,00 kn 

                                                                                                     

II 

 

Navedeni iznos će se doznačiti sa aktivnosti : A 101301 Pomoći u novcu i naravi pojedincima i 

obiteljima  Proračuna Općine Stankovci za 2022. godinu ( Službeni glasnik br. 7/21). 

 

            III 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Stankovci.. 

 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK:       

                                                                                                  Željko Perica v.r. 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08., 61/11, 04/18 i 112/19), Uredbe o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), članka 7. Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci (Službeni glasnik Općine Stankovci, 

br. 3/14) i članka 49. Statuta Općine Stankovci (Službeni glasnik Općine Stankovci, br. 1/18, 1/21), Općinski 

načelnik Općine Stankovci na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, dana 30. prosinca 2022. 

godine   donio je  

II. IZMJENE  I DOPUNE  P R A V I L N I KA 

o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Stankovci 

 

Članak 1. 

 U članku 11.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci 

(Službeni glasnik 6/21) utvrđeno je da sastavni dio Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu, koja sadrži nazive radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta i broj izvršitelja 

na pojedinom radnom mjestu. Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom o klasifikaciji radnih 

mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Članak 2. 

 U Sistematizaciji  iz članka 1. ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Stankovci, iza radnog broja 7. dodaje se novi redni broj 8. koji glasi:  

 

Red 

broj 

 

 

Naziv radnog mjesta 

 

 

Kategorij

a 

 

 

Potkategorija 

 

 

Razina 

 

 

Klasifikacijski 

rang 

Broj 

izvršitel

ja 

 

8. 

Telefonski operater  

III. 

 

referent 

 

- 

 

12. 

 

1 

 Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta % 

- osnovna škola (NKV) ili srednja 

stručna sprema(SSS) 

-  Poznavanje rada na telefonskoj 

centrali i računalu 

 

- prednost u zapošljavanju imaju 

osobe sa invaliditetom  

- primanje telefonskih poziva- pozivanje i/ili prosljeđivanje 

poziva,    

50 

- Uzimanje podataka od onoga tko je zvao, 20 

- Unošenje podataka u kompjuter, 10 

- Pružanje informacija strankama 20 

 

Članak 3. 

  

Ove Izmjene i dopune  Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku“  Općine Stankovci. 

 

KLASA: 022-05/22-01/410 

URBROJ: 2198-30-22-1 

Stankovci, 30. prosinca 2022. godine 

 

 

 

       Općinski Načelnik: 

       Željko Perica v.r. 

 



 

Na temelju članka 53. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine“ br. 152/22) , 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 49. Statuta općine Stankovci  
(„Službeni glasnik br. 1/18, 1/21 ) , Općinski načelnik općine Stankovci 11. siječnja 2023. godine donosi 
slijedeću 

O D L U K U 
o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2023. godini 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći 

za novorođeno dijete na području Općine Stankovci, visine novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći 

u 2023. godini 

Članak 2. 

 

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj: 

- državljanin Republike Hrvatske, 

- za dijete rođeno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. g. koje ima prijavljeno prebivalište ma 

području općine Stankovci, 

- da oba roditelja imaju  prijavljeno prebivalište na području Općine Stankovci, otac minimalno 9. 

mjeseci a majka minimalno 3. mjeseca, prije rođenja djeteta. 

Članak 3. 

 

U 2023.godini visina jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete iznosi : 

- prvo dijete 930,00 €uro 

- drugo dijete: 930,00 €uro 

- treće dijete: 1.327,00 €uro 

- četvrto dijete i više: 1.990,00 €uro. 

Isplata za prvo i drugo dijete će se vršiti jednokratno, dok isplata za dijete treće, četvrto i više će se 

vršiti u dvije jednake rate. 

Pravo novčane pomoći za 2., 3., 4., i više imaju samo roditelji koji od rođenja prethodnog djeteta 

nisu mijenjali prebivalište.  

       Članak 4. 

Ukoliko Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci ima saznanja da pored prijavljenog prebivališta 

na području Općine Stankovci, roditelji djeteta borave van područja Općine Stankovci, tada Jedinstveni 

upravni odjel je dužan zatražiti od nadležne policijske postaje da ista utvrdi činjenice i okolnosti na temelju 

kojih se može nedvojbeno zaključiti žive li roditelji na adresi prijavljenog prebivališta.  

Ukoliko se dokaže da roditelji ne žive na adresi prijavljenog prebivališta , isti nemaju pravo na 

financijsku pomoć za novorođeno dijete, te su dužni vratiti primljenu pomoć.    



 

Članak 5. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći podnosi roditelj u roku 60. 

dana računajući od dana rođenja djeteta putem sustava e-novorođenče, ili prilikom prijave djeteta 

Matičnom uredu. 
Članak 6. 

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun ili žiro-račun 

roditelja u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja odnosno u dvije rate u roku od 90 dana. 

Članak 7. 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stankovci za 2023 godinu 

(Službeni glasnik Općine Stankovci br. 6/22) Aktivnost A 101401 potpora za novorođeno dijete. 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivati će se od 1. siječnja 2023 godine, a 

objavit će se u „Službenom glasniku općine Stankovci“.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Općinski načelnik 

         Željko Perica v.r. 

 

KLASA: 022-05/22-01/409 

URBROJ: 2198-30-22-1 

Stankovci, 30. prosinca 2022. godine  

 



 

 Na temelju članka 35. stavka  2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( Narodne novine br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 

81/15, 94/17) i članka  49.  Statuta Općine Stankovci, («Službeni glasnik Općine Stankovci broj 1/18, 1/21) 

općinski načelnik Općine Stankovci dana 12. listopada 2022. godine donio je slijedeću: 

 

ODLUKU 

o davanju na privremeno ili povremeno korištenje sale Doma kulture u Stankovcima 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje sale u 

Domu kulture u Stankovcima. 

 

Članak 2. 

 

Korištenje sale Doma kulture daje se privremeno ili povremeno na korištenje pravnoj ili fizičkoj 

osobi( u daljem tekstu: korisnik): 

1. Za održavanje svadbe 1.250,00 kuna za stanovnike Općine Stankovci, 

2. Za održavanje svadbe za stanovnike van područja Općine Stankovci, 2.500,00 kuna 

3. Za održavanje raznih prigoda: krštenje, Prva pričest, Krizma, proslava imendana i rođendana za 

stanovnike Općine Stankovci, 600,00 kuna, 

4. Za održavanje raznih prigoda: krštenje, Prva pričest, Krizma, proslava imendana i rođendana za 

stanovnike van područja Općine Stankovci, 1.200,00 kuna. 

5. Za održavanje pogrebnih karmina za stanovnike Općine Stankovci, 600,00 kn. 

6. Za održavanje pogrebnih karmina za stanovnike van područja Općine Stankovci je 1.200,00 

kuna. 

7. Za održavanje edukativnih radionica, radionica udruga i glazbenih programa od posebnog 

značaja za općinu Stankovci, besplatno. 

 

Članak 3. 

 

Sala iz članka 2. ove odluke daje se na privremeno ili povremeno korištenje na temelju podnesenog 

zahtjeva, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Stankovci. 

Jedinstveni upravni odjela po primitku zahtjeva, sa Korisnikom sklapa ugovor, te ispostavlja 

uplatnicu za naknadu koju je Korisnik dužan platiti prije početka korištenja na žiro račun Općine Stankovci. 

 

Članak 4. 

 

U slučaju nastanka štete na imovini sale, Korisnik je dužan u cijelosti podmiriti nastalu štetu Općini 

Stankovci. 

 

Članak 5. 

 

Za provedbu ove Odluke zaduženi su djelatnici KTD Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku općine 

Stankovci. 

 

KLASA: 022-05/22-01/335 

URBROJ: 2198-30-22-1 

Stankovci, 11. listopada 2022. godine    Općinski načelnik 

        Željko Perica. 

       

 

 



 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Izdavač: Općinsko vijeće Općine Stankovci 

Telefon: 023/380-607 - Tisak: Općina Stankovci – Stankovci, 2022. godine 

 

 
 


