
 

SPLITSKO

Trg fra Mije Runovića 5 
21261 Runović  
 
 
Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508
 
 
U Runoviću,  10.12.2022. godine
 

 
 
Pozivamo Vas da budete nazočni
16.12.2022. godine (petak)  sa 
 
 
Predloženi dnevni red:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa
2. Prijedlog izmjene proračuna za 202
3. Prijedlog proračuna za 202

  
- Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infras
- Prijedlog programa za održavanje 
- Prijedlog programa javnih potreba u
- Prijedlog programa javnih potreba 
- Prijedlog socijalnih
- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađen
zgrada Općine Runovići za 202
- Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka
 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna
5. Suglasnost za uređenje postojećeg groblja sv. Mihovil u Runoviću
6. Suglasnost na cijene vode komunalnog društva VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
7. Vijećnička pitanja. 

 
 
 
S poštovanjem. 
 
 
 
    

   
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Tel / Fax: 021 849 507 / 849 508 

. godine 

P O Z I V 

ni  9. sjednici općinskog vijeća, Općine Runovići koja
 početkom u 17,00 sati. 

Usvajanje zapisnika sa  7. i 8. (telefonske) sjednice općinskog vijeća.
ijedlog izmjene proračuna za 2022. godinu i usklađivanje programa sa izmjenom

Prijedlog proračuna za 2023. i prijedlog projekcije proračuna za 2024

Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Runovići za 202
Prijedlog programa za održavanje komunalne infrastrukture Općine Runovići za 202
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2023
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 202
Prijedlog socijalnih programa Općine Runovići za 2023. godinu 
Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađen

zgrada Općine Runovići za 2023. godinu 
Prijedlog odluke o visini naknade za rad političkih stranaka 

o izvršenju proračuna za 2023. godinu. 
uređenje postojećeg groblja sv. Mihovil u Runoviću 
cijene vode komunalnog društva VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE
           Mate Bilić 

 

 

koja će se održati dana   

sjednice općinskog vijeća. 
i usklađivanje programa sa izmjenom. 

4. i 2025. godinu  

trukture Općine Runovići za 2023 
trukture Općine Runovići za 2023. godinu 

3. godinu 
u sportu Općine Runovići za 2023. godinu 

Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

cijene vode komunalnog društva VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. 

VIJEĆA: 



 
  
         U Runoviću, 22.09.2022. god. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE RUNOVIĆI 

 
Gospodin Mate Bilić otvara 7. sjednicu općinskog vijeća koja je počela sa radom u 19,00 sati. 
Minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu počela je sjednica općinskog vijeća 
Općine Runovići. 
 
Konstatira se da su nazočni svi članovi općinskog vijeća: Mate Bilić, Ante Biočić, Marina Jukić, 
Dalibor Kustura, Petar Bitanga i Petar Puljić  
Izostanak opravdali: Karlo Jakić,Ružica Puljiz i Zdenka Kuštra. 
Općinsko vijeće može donositi punovažne odluke pošto je nazočna većina članova. 
Nazočan općinski načelnik Općine Runovići Mario Repušić. 
 
Zapisničar tajnik: Borislav Alerić. 
 
 
Predloženidnevnired:  
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice općinskog vijeća. 
2. Izvršenje proračuna općine Runovići od 01.01.-30.06.2022. godine 
3. Izvješće načelnika za 6 mjeseci 2022. godine 
4. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Runovići 
5. Vijećnička pitanja. 

 
 

Gospodin Mate Bilić ima li dopuna dnevnog reda. 
Gospodin Mario Repušić predlaže dopunu dnevnog reda sa točkom 

6. Dopuna proračuna umjesto šumske infrastrukture -  ljetna učionica 
 
Pošto nema daljnjih prijedloga za dopunu dnevnog reda gospodin Mate Bilić daje prijedlog 
dnevnog reda sa dopunom daje na glasovanje, te konstatira da je isti prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1. 
Gospodin Mate Bilić daje na raspravu prvu točku dnevnog reda - Usvajanje zapisnika sa 5. 
sjednice općinskog vijeća. Otvaram raspravu,ima li itko primjedbi na zapisnik. Gospodin Petar 
Bitanga korekcija na nazočnost,prošloj sjednici bio nazočan i Karlo Jakić. 
Pošto nema daljih primjedbi gospodin Mate Bilić isti daje na glasovanje. Konstatira se da je 
nije Zapisnik sa 5. sjednice općinskog vijećausvojen uz ispravak nazočnosti jednoglasno. 
 
AD 2. 
Gospodin Mate Bilić otvara drugu točku dnevnog reda - Izvršenje proračuna općine Runovići 
od 01.01.-30.06.2022. godine. 
 
Gospodin Mario Repušić, obrazlaže izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci. Ukupni prihodi 
iznose 3.506.457 kuna a rashodi 3.368.724 kune, u materijalima ste dobili pojedinačne 
troškove po svakoj stavci proračuna. Izvršenje je nešto manje od planiranog jer određene 
prihode očekujemo u drugoj polovici godine. Nešto je povećana stavka izdvajanja za sportske 
klubove, kajak je nabavio čamce, poskupili su energenti i slično. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Mate Bilić daje - Izvršenje proračuna općine Runovići od 
01.01.-30.06.2022. godine na glasovanje. Konstatira se da se ista usvajaju jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 



 
 
AD 3. 
Gospodin Mate Bilić otvara treću točku dnevnog reda –Izvješće načelnika za 6 mjeseci 2022. 
godine 
 
Gospodin Mario Repušić, pisano izvješće dobili ste u materijalima a ono se odnosi na prihode 
i rashode koje smo imali u prošloj točki dnevnog reda. U izvješću nije obuhvaćeno asfaltiranje 
nerazvrstanih cesta pošto obračun bio poslije, imamo problem  sa dovršetkom 
multifunkcionalnog igrališta Pojilo pošto su nam došle pogrešne kocke (druge boje), te 
očekujem da će isto biti dovršeno do kraja godine. Projekt Sportskog centra Glavica gdje nam 
je osigurano 250.000,00 kuna, u postupku smo nabave kanti za odvojeno prikupljanje otpada 
(zelene), opremanje društvenog doma, nastavak programa Zaželi i td. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Mate Bilić daje –Izvješće načelnika za prvih šest mjeseci 
2022. godine na glasovanje. Konstatira se da se isti usvajaju jednoglasno. 
 
 
AD 4. 
Gospodin Mate Bilić otvara četvrtu točku  dnevnog reda – Etički kodeks nositelja političkih 
dužnosti u Općini Runovići 
 
Gospodin Borislav Alerić, sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dužni smo donijeti 
etički kodeks koji predviđa ponašanje nositelja političkih dužnosti. Po donošenju kodeksa 
trebali bi izabrati etički odbor. 
 
Poslije kraće rasprave gospodin Mate Bilić daje –Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u 
Općini Runovići na glasovanje. Konstatira se da se isti usvajaju jednoglasno. 
 
AD 5. 
Gospodin Mate Bilić otvara petu točku  dnevnog reda – dopuna proračuna. 
 
Gospodin Mario Repušić predlaže da se dopuni proračun sa stavkom – izgradnja ljetne 
učionice kod Dječjeg vrtića Runović u iznosu od 100.000,00 kuna, a stavka Šumska 
infrastruktura pošto predloženi projekt nije prošao bude 0,00 kuna. proračun ostaje isti na 
godišnjoj razini. 
Od Ministarstva za demografiju dobili smo iznos od  kojeg bi   
 
Poslije kraće rasprave gospodin Mate Bilić daje –navedenu promjenu na glasovanje. 
Konstatira se da se isti usvajaju jednoglasno. 
 
AD 6. 
Gospodin Mate Bilić otvara šestu točku  dnevnog reda – Vijećnička pitanja.  
 
Gospodin Mario Repušić prije vijećničkih pitanja mogu Vas izvijestiti da smo napravili elaborat 
uređenja dnevnog boravka (jedne prostorije) u sportskoj dvorani za Dječji vrtić pošto imamo 
upisan veći broj djece. Navedeni prostor planiran je u spremištu sprava. To bi bilo dovoljno do 
izgradnje novog dječjeg vrtića. 
Imali smo sastanak sa županijskim cestama vezano ta smirivanje prometa u Runoviću 
(Ljubičići), oni će izraditi prijedlog elaborata i dostaviti Općini za suglasnost, mikro asfalt je 
stavljen na kritičnim točkama. Tražili smo upite za postavljanje prometnih kamera, cijena jedne 
je 285.000,00 kuna bez PDV-a, a samo kućište bez kamere 28.000,00 kuna. 
 
Dalibor Kustura, kada će biti dovršena cesta do Velima. 
Gospodin Mario Repušić intervenirali smo preko ŽUC-a, slali su izvođaču radova požurnice. 
 
Gospodin Petar Bitanga, bio sam sa gospodinom Škorićem koji se založio da što brže 
dovršenje također se radi na projektiranju ceste preko polja. Pripremljeni su novci za otkup 
zemljišta kod Doma za starije i nemoćne osobe za dogradnju braniteljskog dijela. 
Postoji li mogućnost da proglasimo trgom prostor oko spomenika dr Franje Tuđmana kako bi 
moglo dobiti određena sredstva za uređenje komunalne infrastrukture. 
 



 
Gospodin Mario Repušić prostor na kojem je izgrađen spomenik nalazi se na privatnoj parceli, 
prošle godine kada smo presvlačili asfaltirali zaseok Jakići – Ljubičići, da bi uredili prostor oko 
spomenika koji je bio derutan (ispred Careve galerije), dobili smo prijavu da smo asfaltirali 
privatnu površinu i da istu vratimo u prvobitno stanje. Dali smo stranci odgovor mi ne 
uzurpiramo privatne površine već su radovi izvršeni u sklopu uređenja oko spomenika. 
 
Pošto su sve teme dnevnog reda iscrpljene gospodin Mate Bilić zaključuje ovu sjednicu 
općinskog vijeća. 
 
 
Sjednica  je završila u 20,20 sati 
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:     TAJNIK: 
Mate Bilić         Borislav Alerić 



 
  
         U Runoviću, 07.10.2022. god. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE RUNOVIĆI 

 
Gospodin Mate Bilić sazvao je telefonsku  8. sjednicu općinskog vijeća koja je počela sa 
radom u 14,00 sati. 
 
 
Predloženi dnevni red:  
 
 

1. Suglasnost na prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Runović za 
prijem odgojiteljice na neodređeno vrijeme.  

 
 
Konstatira se da su telefonskoj sjednici nazočni svi članovi općinskog vijeća: Mate Bilić, 
Ružica Puljiz, Zdenka Kuštra, Marina Lubina, Dalibor Kustura, Petar Bitanga, Karlo Jakić, 
Petar Puljić i Ante Biočić. 
 
Uz članove općinskog vijeća u uredu Općine nazočni općinski načelnik Općine Runovići Mario 
Repušić i Pročelnik Borislav Alerić 
 
 
AD 1. 
 
Gospodin Mate Bilić otvara telefonsku sjednicu Općinskog vijeća sa prvom točku dnevnog 
reda – suglasnost na prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Runović za prijem odgojiteljice 
u Dječji vrtić na neodređeno vrijeme.  
 
Gospodin Mate Bilić obrazlaže da je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Runović 
donesen prijedlog za prijem djelatnika na neodređeno vrijeme zbog broja djece u Vrtiću. 
Ukoliko općinsko vijeće usvoji ovaj prijedlog DV će raspisat javni natječaj za prijem. 
 
Poslije kraće rasprave jednoglasno je donesena suglasnost za prijem  odgojiteljice na 
neodređeno vrijeme za rad u Dječjem vrtiću Runović. 
 
 
Sjednica  je završila u 14,20 sati 
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:     TAJNIK: 
Mate Bilić         Borislav Alerić 



Članak 1.

Izmjena Proračuna općine Runović za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od općeg i Posebnog dijela.

I.    OPĆI  DIO

A RAČUN PRIHODA I RASHODA 
O P I S 1 2

BROJ Plan za Izmjena
RAČUNA 2022.  za 2022.

6 Prihodi poslovanja      10.000.000 7.974.000
7 Prihodi  od prodaje nefinancijske imovine 0 0

6+7 UKUPNO PRIHODI 10.000.000 7.974.000

3 Rashodi poslovanja 5.200.000 4.964.000
4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 4.800.000 3.010.000

3+4 UKUPNO RASHODI 10.000.000 7.974.000

(6+7)-(3+4) VIŠAK(+)/ MANJAK (-) 0 0

B RAČUN FINANCIRANJA
8 Primici od zaduživanja 0 0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0

8-5

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (N.N. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Runović (Sl. glasnik  1/09. 
i 1/21) Općinsko vijeće općine Runovići  na sjednici održanoj dana 16.12 2022. godine donijelo je

IZMJENA PRORAČUNA  OPĆINE RUNOVIĆI
ZA 2022.GODINU



1. = (6+7+8) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 10.000.000 7.974.000

2. = (3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 10.000.000 7.974.000

3. = (1.-2.) RAZLIKA(1-2)višak+/manjak- 0 0

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Naziv Plan za Izmjena
prihoda 2022.  za 2023.

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 10.000.000 7.974.000
6 Prihodi poslovanja 10.000.000 7.974.000

61 Prihodi od poreza 4.855.000 5.129.500
611 Porezi i prirez na dohodak 4.800.000 5.000.000
613 Porez na imovinu 40.000 100.000
614 Porezi na robu i usluge 10.000 10.500
616 Ostali prihodi od poreza 5.000 19.000

63 Potpore 4.440.000 1.818.400
633 Potpore iz proračuna (državnog, županijskog, agencija za plaćanje u poljoprivredi3.440.000 1.752.800
634 Pomoći od ostalih subjekata 1.000.000 65.600

64 Prihod od imovine 15.000 4.100
641 Prihodi od financijske imovine 15.000 4.100

65 Prihodi od roba i usluga 690.000 1.022.000
651 Administrativne (upravne) pristojbe 40.000 22.000
652 Prihodi po posebnim propisima 650.000 1.000.000

7 Prihodi  od prodaje nefin. imovine 0 0
71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 0 0

PRIHODI POSLOVANJA

Raz
red

Skupi
na

Podskupina



711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogat. 0 0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 

imovine
0 0

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0 0
8 Primici od zaduživanja 0 0

84 Primici od zaduživanja 0 0
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0 0

Šifra izvora Plan za  2022. g. Izmjena za 2023.g.
01 Opći prihodi i primici 4.855.000 5.129.500
02 Vlastiti prihodi 15.000 4.100
03 Prihodi za posebne namjene 690.000 1.022.000
04 Pomoći 4.440.000 1.818.400
05 Donacije 0 0
06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 0 0
07 Namjenski primici od zaduživanja 0 0

Ukupno po izvorima: 10.000.000 7.974.000



Naziv Plan za Izmjena
rashoda 2022.  za 2023.

UKUPNO RASHODI/IZDACI 10.000.000 7.974.000
3 Rashodi poslovanja 5.200.000 4.964.000

31 Rashodi za zaposlene 1.448.560 696.700
311 Plaće 1.239.830 565.700
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.500 6.000
313 Doprinosi na plaće 199.230 125.000

32 Materijalni rashodi 1.451.440 1.775.300
321 Naknada troškova zaposlenima 66.840 35.300
322 Rashodi za materijal i energiju 435.000 600.000
323 Rashodi za usluge 846.000 1.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.600 140.000

34 Financijski rashodi 60.000 62.000
342 Kamate za primljene zajmove 0 0
343 Ostali financijski rashodi 60.000 62.000

35 Subvencije 2.000 0
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 

malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 
sektora

2.000 0

36 Pomoći dane u inotemstvo i unutar opće države 450.000 530.000
367 Prijenosi proračunskum korisnicima iz nadležnog 

proračuna
450.000 530.000

37 Naknada građanima i kućanstvima 1.000.000 900.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000 900.000

38 Donacije i ostali rashodi 788.000 1.000.000
381 Tekuće donacije 788.000 1.000.000

RASHODI POSLOVANJA

Raz
red

Skupi
na

Podskupina



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.800.000 3.010.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 

dug.imovine
0 0

411 Materijalna imovina prirodna bogatstva 0 0
42 Rashodi za proizv.dugotraj. imovin 4.800.000 3.010.000

421 Građevinski objekti 4.750.000 2.802.500
422 Postrojenja i oprema 50.000 207.500
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 0 0

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 0 0



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA:      011-01/22-01/14 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine 
 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA  
       SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
       OPĆINA RUNOVIĆI 
       OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa građenjakomunalne infrastrukture Općine    
  Runovići za 2023. godinu 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine», broj 16/18 i 110/18  Statuta Općine Runovići («Službeni glasnik 
općine Runovići », broj 1/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023. godinu.  
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
Mario Repušić, općinski načelnik. 
 
S poštovanjem, 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
        Mario Repušić 
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18 i 110/18), 
članka 32. Statuta Općine Runovići («Službeni glasnik općine Runovići», broj 11/09, 1/13,1/18, i 
1/21.), Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj  16.12.2022. godine, donosi 
 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture 
Općine Runovići za 2023. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme na području Općine Runovići u 2023. godini, te 
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 
 

Članak 2. 
 

Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima koja se tijekom 2021. 
godine planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa, naknade za koncesije, kapitalnih pomoći 
od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, čija namjena je definirana 
posebnim programom. 
 
II. OPIS POSLOVA GRADNJE I NABAVE OPREME S PROCJENOM TROŠKOVA  
 

Članak 3. 
 

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području Općine Runovići, 
uz procjenu troškova po pojedinoj vrsti objekata i uređaja, te iskaz izvora financijskih sredstava za 
ostvarivanje ovoga Programa, realizirat će se kako slijedi: 
 
1.  Građenje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Runovići 
iznosi u kunama 
 
1.1. Kupnja zemljišta za potrebe Općine 
1.2. Projekt Dječji vrtić Runović 
1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, u općini Runovići 
1.4. Izgradnja NC, uređenje nogostupa, parkinga i javnih površina 
1.7. Uređenje ulice u naselju Bežovani - Groblje 
1.8. Izgradnja vodoopskrbne mreže 
1.9. Izgradnja Sportskog centra Glavca 
1.10. Multifunkcionalno igralište Pojilo 
1.16. Sportska dvorana 
1.19. Tematske staze 
1.19. Biciklističke staze 
1.10. Modernizacija rasvjete sa LED cestovnom rasvjetom 
1.12. Spomen soba poginulim hrvbraniteljima 
1.13. Društveni dom – opremanje i dogradnja 
1.14. Groblje parkingsv. Mihovil 
1.15. Izgradnja objekta za skupljanje misa sv. Mihovil 
1.15. Izgradnja sunčeve elektrane na višenamjenskoj zgradi 
1.15. Infrastruktura i modernizacija šumskih putova 
1.18. Hortikulturno uređenje 
1.20. Izrada putokaza i edukativnih tabla 
1.21 Ljetna učionica 
1.22 Rasvjeta na nogometnom igralištu 
1.23 Opremanje doma kulture 
1.24 Uređenje prostora Ambulante 



1.24 Groblje sigurnosna ograda 
1.25 vidikovac Osoje 
 
Ukupan iznos 1.382.592,08  EUR. 
 
2. Nabavka opreme za prikupljanje komunalnog otpada 
iznosi u kunama 
  
2.1. Oprema za odvoz otpada 
 
Ukupan iznos  6.636,14   EURA. 
 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 4. 
 

Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine 
Runovići za 2023. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih 
sredstava. 
 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/__ 
URBROJ:    2181/45-01-22-2 
 
Runović, 16.12.2022. godine 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Mate Bilić 
 
 
 
 
 
       
               
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Runovići za 2023. godinu 

 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 68/18 o 110/18), propisano je 
da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave na temelju programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja 
zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s planom razvojnih 
programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži: 
 
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja 
djelatnosti. 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno prijedlogu Proračuna Općine Runovići za narednu godinu izrađen je i prijedlog Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023. godinu. 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva, kako slijedi: 
 
- u iznosu od  460.168,56    EUR  s pozicije - porez i prirez na dohodak 
- u iznosu od  769.792,29    EUR s pozicije – kapitalne potpore iz Državnog proračuna Dječji vrtić 
- u iznosu od  159.267,37    EUR s pozicije – kapitalne potpore iz Državnog proračuna 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023. godinu 
utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture te nabavu opreme na cjelokupnom području Općine Runovići. Programom se iskazuju i 
financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora istih. 
 
 



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA:      011-01/22-01/15 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine
 
 
     
     
     
     
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa 
  godinu 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići
(«Narodne novine», broj 68/18 i 110/18
općine Runovići», broj 1/09, 1/13
Programa održavanja komunalne
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti:
Mario Repušić, općinski načelnik.
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

. godine 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA RUNOVIĆI 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine R

Runovići, na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospoda
(«Narodne novine», broj 68/18 i 110/18 i članka 46.a  Statuta Općine Runovići(«Službeni 

/13, 1/18 i 1/21.),dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023. godinu.

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
, općinski načelnik. 

    OPĆINSKI NAČELNIK
    Mario Repušić 

REPUBLIKA HRVATSKA  
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

Runovići za 2023. 

komunalnom gospodarstvu 
(«Službeni glasnik 

),dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog 
. godinu. 

Programa razmotri i prihvati u 

OPĆINSKI NAČELNIK 



Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18 i 110/18) i 
članka 32.Statuta Općine Runovići(«Službeni glasnik općine Runovići», broj 1/09, 1/13, 1/18 i 
1/21.),Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj __.12.2022. godine, donosi 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom se utvrđuju opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Runovići u 2022. godini s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima, kao i iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 
 
II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S PROCJENOM TROŠKOVA 
 

Članak 2. 
 
Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Runovići će se realizirati obavljanjem 
komunalnih djelatnosti, uz procjenu troškova po pojedinoj djelatnosti, kako slijedi: 
iznosi u kunama 
 
1. tekuće održavanje poljskih putova  
1.1. Tekuće održavanje poljskih putova 15.926,74  EUR 
 
2. tekuće održavanje  
2.1. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 10.617,82    EUR 
2.3. tekuće održavanje postrojenja i opreme - JR   7.963,37    EUR 

3. održavanje groblja  
3.1. održavanje objekata groblja 1.327,23  EURA 
 
4. sanacija divljih deponija i odlagališta Kozjačić 
5.1. sanacija  7.963,37   EUR 
 
5. javna rasvjeta  
5.1. utrošak električne energije 59.725,26  EUR 
 
 
 
III. IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
 

Članak 3. 
 
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima koja se tijekom 2023. 
godine planiraju ostvariti iz sljedećih izvora: 
 
iznosi u kunama 
 
– grobna naknada 
– porezni prihodi  
– tekuće potpore iz proračuna i 
 
 
 
 
 
 



IV. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 4. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/__ 
URBROJ:    2181/45-01-22-1 
 
Runović, __.12.2022. godine 
. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mate Bilić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Runovići za 2023. godinu 
 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 28. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03. – 
pročišćeni tekst, 82/04., 188/04., 38/09., 79/09., 173/09. –Zakon o vodama, 49/11., 84/11. – Zakon o 
cestama, 90/11. – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12. i 
94/13. – Zakon o održivom gospodarenju otpadom), propisano je da predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u 
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Stavkom 3. istog članka je nadalje propisano da se programom obvezatno utvrđuje: 
 
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno prijedlogu Proračuna Općine Runovići za narednu godinu izrađen je i prijedlog Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023.godinu. 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva,kako slijedi: 
 
- u iznosu od 15.926,74    EUR s pozicije – Grobna naknada, 
- u iznosu od 39.816,84    EUR s pozicije – Porezni prihodi 
- u iznosu od 39.816,84    EUR s pozicije – Tekuće potpore iz proračuna 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture Općine Runovići za 2023.godinu utvrđuju se opis i 
opseg poslova održavanja postojeće komunalne infrastrukture na cjelokupnom području Općine 
Runovići s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima. 
Programom se iskazuju i financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
istih. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA:      011-01/22-01/16 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine
 
 
     
     
     
     
 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići, na temelju članaka 1. i 9.a Zakona o
kulturi («Narodne novine», broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i
Runovići(«Službeni glasnik općine Runovići», broj 1/13.) 
prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići  za 
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti:
Mario Repušić, općinski načelnik.
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 
 
 
 
             
                   

 
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

. godine 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA RUNOVIĆI 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 202

Općinskom vijeću Općine Runovići, na temelju članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u 
kulturi («Narodne novine», broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 46.a Statuta Općine 

Službeni glasnik općine Runovići», broj 1/13.) dostavlja se na raspravu i donošenje 
potreba u kulturi Općine Runovići  za 2023. godinu. 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
, općinski načelnik. 

    OPĆINSKI NAČELNIK
    Mario Repušić 

REPUBLIKA HRVATSKA  
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

2023. godinu 

financiranju javnih potreba u 
članka 46.a Statuta Općine 
dostavlja se na raspravu i donošenje 

Programa razmotri i prihvati u 

OPĆINSKI NAČELNIK 



 
 
 
 
Na temelju članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 
47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 46.a Statuta Općine Runovići(«Službeni glasnik općine Runovići», broj 
1/09, 1/13, 1/18 i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj ___.12.2022. 
godine, donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2023. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovim Programom se utvrđuju oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose 
razvitku i unapređenju kulturnog života na području Općine Runovići u 2023. godini, kao i iskaz 
financijskih sredstava za ostvarivanje Programa. 
 
II. KULTURNE DJELATNOSTI I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA 
OSTVARIVANJE PROGRAMA 
 

Članak 2. 
 
Financijska sredstva za unapređenje kulturne djelatnosti od lokalnog značaja na području Općine 
Runovići rasporedit će se za: 
 
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u kulturi, te pomaganje i 
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva 
iznosi u kunama 
 
 

– Kulturno umjetnička udruge Novae 
– Kulturna udruga Cvit u kamenu 
– Zaklada Runovići 
– Udruga mladih Slivno 
– Zavičajna baština Slivno 
 

UKUPNO: 11.281,44    EUR 
 
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima 
pojedine udruge građana, s definiranim programom i za to specificiranim izdacima. 
 
2. kulturne akcije i manifestacije 
 
– Večer folklora - Dan Općine Runovići, 
– Ganga fest  
– Gudarska noć  
– Ostale  kulturne manifestacije 
. 
Za provođenje kulturnih akcija i manifestacija predviđena su proračunska sredstva u ukupnom iznosu 
od  11.281,44 EUR 
 
3. adaptiranje i potrebni zahvati na objektima kulture 
 
iznosi u kunama 
 
– tekuće održavanje 663,61    EUR 



4. ostale kulturne djelatnosti 
 
Općina Runovići sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u kulturi koji se ogledaju u 
raznim oblicima financijske i nefinancijske pomoći, kao što su: 
 
– pomoć kulturnim udrugama prilikom gostovanja ili prihvata njihovih gostiju, 
– podmirenje režijskih troškova po osnovi korištenja prostorija za rad kulturnih udruga. 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 3. 
 
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine 
Runovići za 2023. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih 
sredstava. 
 

Članak 4. 
 
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne udruge ne dostave financijska izvješća o korištenju 
proračunskih sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim Programom neće im biti 
dodijeljena. 
 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/16 
URBROJ:    2181/45-01-22-2 
/11-01-13-1 
Runović,  __.12.2022. godine__. prosinca 2013. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mate Bilić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Općine Runovići 

za 2023. godinu 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine»,broj 47/90., 27/93. i 
38/09.), propisano je da Republika Hrvatska, županije, Grada Zagreb, općine i gradovi donose 
programe javnih potreba u kulturi, te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, u 
skladu sa zakonom. Stavkom 1. članka 9.a istog Zakona propisano je da javne potrebe u kulturi, za 
koje se sredstva osiguravaju iz proračuna županija, Grada Zagreba, općina i gradova,jesu kulturne 
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županije, Grad Zagreb, općine i 
gradove koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim 
zakonom, a osobito: 
 
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i 
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, 
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,posebno u 
područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, 
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim 
razaranjima, kao i drugim objektima kulture. 
 
Stavkom 4. je nadalje propisano da program javnih potreba donosi predstavničko tijelo županije, 
Grada Zagreba, općine i grada na prijedlog župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i 
općinskog načelnika zajedno s godišnjim proračunima županije, Grada Zagreba, općine i grada. 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno prijedlogu Proračuna Općine Runovići za narednu godinu izrađen je i prijedlog Programa 
javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2023. godinu. 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva,kako slijedi: 
 
- u iznosu od    11.945,05  EUR  iz poreza na dohodak od nesamostalnog rada 

 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom javnih potreba u kulturi Općine Runovići za 2023. godinu utvrđuju se oblici poticanja i 
promicanja kulture i kulturnih djelatnosti na području Općine Runovići, s naglaskom na financiranje 
djelatnosti kulturnih udruga, financiranje održavanja kulturnih akcija i manifestacija od značaja za 
Općinu Runovići te financiranje potrebnih zahvata na objektima kulture programom se iskazuju i 
financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa. 



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA:      011-01/22-01/17 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine

     
     
     
     
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići
novine», broj 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.
(«Službeni glasnik općine Runovići 
potreba u sportu Općine Runovići
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti:
Mario Repušić, općinski načelnik.
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

. godine 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA RUNOVIĆI 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2023

Runovići, na temelju članka 76. stavka 4. Zakona 
71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.) i članka 46a  Statuta Općine 

glasnik općine Runovići », broj 1/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog 
Runovići za 2022. godinu. 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
, općinski načelnik. 

    OPĆINSKI NAČELNIK
    Mario Repušić 

REPUBLIKA HRVATSKA  
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

2023. godinu 

 o sportu («Narodne 
Statuta Općine Runovići 

/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog javnih 

Programa razmotri i prihvati u 

INSKI NAČELNIK 



 
 
Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06., 124/10., 124/11., 
86/12. i 94/13.) i članka 46a  Statuta Općine Runovići («Službeni glasnik općine Runovići », broj 1/09, 
1/13, 1/18 i 1/21.), Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj __.12.2022. godine, 
donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2023. godinu 

 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Ovim Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od lokalnog značaja koje 
pridonose unapređenju sportske djelatnosti na području Općine Runovići u 2023. godini, kao i iskaz 
financijskih sredstava za ostvarivanje Programa. 
 
II. SPORTSKE DJELATNOSTI I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA 
OSTVARIVANJE PROGRAMA 

Članak 2. 
 
Financijska sredstva za unapređenje sportske djelatnosti od lokalnog značaja na području Općine 
Runovići rasporedit će se za: 
 
1. djelovanje sportskih udruga 
iznosi u EUR-ima 
 
– Nogometni klub  MRAČAJ    66.361,40     
– Kajak kanu klub MRAČAJ     13.272,28     
- Lovačka udruga Osoje                796,34     
- Lovačka udruga Zec                  398,17     
-  Ostale sportske udruge            1.459,95     
 
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima pojedine udruge 
građana, s definiranim programom i za to specificiranim izdacima. 
 
2. ostale sportske djelatnosti 
 
Općina Runovići sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u sportu koji se ogledaju u 
sljedećim aktivnostima: 
 
– sufinanciranje aktivnosti malonogometnog turnira u Slivnu. 
-  sufinanciranje ostalih sportskih udruga i manifestacija u manjim iznosima 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 3. 
 
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine 
Runovići za 2023. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih 
sredstava. 

Članak 4. 
 
Ukoliko na traženje općinske uprave sportske udruge ne dostave financijska izvješća o korištenju 
proračunskih sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim Programom neće im biti 
dodijeljena. 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 



OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/17 
URBROJ:   2181/45-01-22-1 
/11-01-13-1 
Runović,  ___12.2022. godine__. prosinca 2013. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mate Bilić 
 
 
 
2013. 
PREDSJEDNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Programa javnih potreba u sportu Općine Runovići 



za 2023. godinu 
 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 76. stavkom 1. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06.,124/10., 124/11., 86/12. i 
94/13.), propisano je da javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne)samouprave i Grada Zagreba su programi, odnosno aktivnosti, poslovi 
i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave: 
 
1. poticanje i promicanje sporta, 
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvenaz aštita 
sportaša, 
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih zajedinicu lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, 
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u 
funkciji razvoja sporta. 
 
Stavkom 4. je nadalje propisano da programe iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog sportske 
zajednice, odnosno školskih sportskih saveza, donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, zajedno s godišnjim proračunom. 
 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno prijedlogu Proračuna Općine Runovići za narednu godinu izrađen je i prijedlog Programa 
javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2023. godinu. 
 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva u iznosu od  
 

-       82.288,14  EUR s pozicije  
 
– Porezi na dohodak od nesamostalnog rada i poreza na imovinu i tekućih potpora iz proračuna 
 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom javnih potreba u sportu Općine Runovići za 2023. godinu utvrđuju se poslovi i djelatnosti u 
sportu od lokalnog značaja koje pridonose unapređenju sportske djelatnosti na području Općine 
Runovići, s naglaskom na financiranje rada i djelovanja sportskih udruga. 
 
Programom se iskazuju i financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa.  



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA:      011-01/22-01/18 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine
 
         
        2.654,46    
           331,81    
           530,89    
        5.308,91    

 
     
     
     
     
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići
(«Narodne novine», broj 33/12.) i članka 4
Runovići », broj 1/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje 
Općine Runovići za 2023. godinu.
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, 
Mario Repušić, općinski načelnik.
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 

 
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

. godine 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA RUNOVIĆI 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Runovići za 2023. godinu

Runovići, na temelju članka 22. stavka 1. i 5.  Zakona
) i članka 46a  Statuta Općine Runovići («Službeni 

/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog Programa 
. godinu. 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
, općinski načelnik. 

    OPĆINSKI NAČELNIK
    Mario Repušić 

REPUBLIKA HRVATSKA  
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

. godinu 

Zakona o socijalnoj skrbi 
(«Službeni glasnik općine 

prijedlog Programa socijalnih potreba  

Programa razmotri i prihvati u 

OPĆINSKI NAČELNIK 



 
 
 
 
 
Na temelju članka 22. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.) i članka 
46a Statuta Općine Runovići («Službeni glasnik općine Runovići », broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/21.), 
Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj ___.12.2022 godine, donosi 
 

PROGRAM 
socijalnih potreba Općine Runovići za 2023. godinu 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
 
Ovim Programom se utvrđuju oblici pomoći kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje 
potreba socijalno ugroženih i nemoćnih osoba na području Općine Runovići u 2023. godini, te iskaz 
financijskih sredstava za ostvarivanje Programa. Programom se također utvrđuju i oblici pomoći 
stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć. 
 

Članak 2. 
 
Korisnici pomoći iz članka 1. stavka 2. ovoga Programa moraju biti državljani Republike Hrvatske s 
prebivalištem i boravkom na području Općine Runovići. 
 
II. SOCIJALNE POTREBE I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE 
PROGRAMA 
 

Članak 3. 
 
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa rasporedit će se za: 
 
1. pomoći za stanovanje 
 
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi koji se odnose na najamninu, 
komunalne naknade, električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu 
s posebnim propisima. Pravo na pomoć za stanovanje na području Općine Runovići ostvaruje 
kućanstvo u slučaju nepredviđenih okolnosti pomoć za stanovanje propisuje posebnom odlukom 
općinski načelnik.Za podmirenje troškova stanovanja Proračunom Općine Runovići za 2022. godinu 
su osigurana slijedeća financijska sredstva u  
 

- pomoć osobama s invaliditetom 1.327,23  EUR 
- pomoć nezaposlenim osobama   2.654,46 EUR 
 

2. jednokratne novčane pomoći i stipendije 
 
iznosi u kunama 
 
2.1. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete: 
 
  - provo dijete 331,81 
  - drugo dijete  530,89 
  - treće i više dijete    5.308,91 u pet godina (1.061,78 EUR godišnje u pet godina) 

uvjet prebivalište i boravište roditelja na području Općine Runovići u posljednje dvije 
godine. 

 
Korisnici pomoći za novorođeno dijete trebaju dokazati prebivalištem i boravištem oba roditelja na 
području Općine Runovići te  rodnim listovima djece. 



 
 
2.2. Radne bilježnice za osnovnoškolce  
 
 - osiguravaju se besplatne knjige za osnovnoškolce za područje Općine Runovići sukladno 
odluci općinskog načelnika 
 

- u iznosu od 9.290,60 EUR 
 
2.3. sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce: 
 

- U iznosu od  26.544,56 EUR 
 
2.4.studentske stipendije 
      41.144,07     
      76.979,23     

 
 - svim redovnim studentima sa područja Općine Runovići koji ne primaju drugu stipendiju u 
skladu osigurat će se stipendija u iznosu od  106.18 EUR kroz deset mjeseci godišnje. 
 - svim redovnim studentima sa područja Općine Runovići osigurava se subvencija prijevoza u 
novčanom iznosu, sukladno odluci općinskog načelnika 
 

- u iznosu od: 41.144,07 EUR (stipendije i Prijevoz) 
 

Za osiguravanje navedenih oblika pomoći Proračunom Općine Runovići za 2023.godinu su osigurana 
financijska sredstva u ukupnom iznosu od  76.979,23 EUR. 
 
3. podmirenje troškova ogrjeva 
 
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima socijalne skrbi, posebno ugroženim 
pojedincima, samohranim majkama sa više djece, osobama s posebnim potrebama i obiteljima s 
petero i više malodobne djece. 
Financijska sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Splitsko-dalmatinske 
županije,  
 
u iznosu od         3.981,68  EUR.   

 
4. ostale oblike pomoći 
 
Osim navedenih oblika pomoći Općina Runovići sudjeluje u osiguravanju i drugih oblika pomoći, kako 
slijedi: 
 
– Hrvatski Crveni križ    1.990,84 
- HVIDRA Imotski   1.061,78 
- Udruga osoba s invaliditetom     663,61 
- Pomoć zdravstvenim ustanovama 1.327,23 
- Udrugama građana                 8.626,98 
– Ostale Udruge građana   6.636,14 
 
 
5. Sufinanciranje 1. nekretnine 
 
Općina Runovići sudjeluje u osiguravanju pomoći  sufinanciranje kupnje građevinske čestice, 
izgradnje i uređenja obiteljske kuće obiteljima do 45. godine života  uz uvjet da su ostvarili sredstva iz 
proračuna SDŽ  iznosu od 3.981,68 po korisniku. 
 

- Iznos od 7.963,37 EUR 
 

6. Sufinanciranje liječenja neplodnosti bračnim parovima 



 
 
Općina Runovići sudjeluje u osiguravanju pomoć  sufinanciranja  liječenja neplodnosti bračnim 
parovima sa područja Općine Runovići. 
 

- Iznos od 45.000,00 kuna 
 
 
 
 

Članak 4. 
 
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine 
Runovići za 2023. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih 
sredstava. 
 
 
Provedba ovoga Programa, u dijelu koji se odnosi na pomoći za ogrjev,realizirat će se u suradnji s 
Centrom za socijalnu skrb Imotski i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-
dalmatinske županije. 
 
III. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/18 
URBROJ:   2181/45-01-22-1 
/11-01-13-1 
Runović, ___.12.2022. godine_____. prosinca 213. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Mate Bilić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Programa socijalnih potreba Općine Runovići 
za 2023. godinu 

 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
 
Člankom 22. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.), propisano je da su 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužne osigurati sredstva za 
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa 
socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području. Stavkom 5. je nadalje propisano da 
jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave i Grad Zagreb može osigurati sredstva za 
ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu 
nego je utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ukoliko u svom proračunu 
ima za to osigurana sredstva. 
 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
 
Sukladno prijedlogu Proračuna Općine Runovići za narednu godinu izrađen je prijedlog Programa 
socijalnih potreba Općine Runovići za 2023. godinu. 
 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva,kako slijedi: 
 
– iznosu od 13.272,28 EUR s pozicije – Tekuće pomoći Županije 
 – iznosu od 80.960,91 EUR s pozicije – Porez na dohodak od nesamostalnog rada. 
– iznosu od 3.981,68 s pozicije – prihod od programa Zaželi 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom socijalnih potreba Općine Runovići za 2023. godinu utvrđuju se oblici pomoći kojima će se 
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje potreba socijalno ugroženih i nemoćnih osoba na području 
Općine Runovići, te iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje Programa. Programom se također 
utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe koja ostvaruje 
pravo na pomoć (pomoć za novorođeno dijete). 
 



 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 
 

 

OPĆINA RUNOVIĆI
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA:      011-01/22-01/19 
URBROJ:    2181/45-02-22-1 
 
Runović, 06. prosinca 2022. godine
 
 
     
     
     
     
 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
  izgrađenih zgrade u prostoru 
 
 
Poštovana, 
 
Općinskom vijeću Općine Runovići
izgrađenim zgradama («Narodne novine», broj 
(«Službeni glasnik općine Runovići 
Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
2022. godinu. 
 
Predlaže se Općinskom vijeću Općine 
predloženom tekstu. 
 
Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, 
Mario Repušić, općinski načelnik.
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Prilozi: 
- Prijedlog Programa. 
 
 
 
 
 
 

 
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

. godine 

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA RUNOVIĆI 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrade u prostoru za 2023. godinu 

Runovići, na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupku s nezakonito 
(«Narodne novine», broj 86/12.) i članka 46a  Statuta Općine 

glasnik općine Runovići », broj 1/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog 
tava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Runovići da navedeni prijedlog Programa razmotri i prihvati u 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 
, općinski načelnik. 

    OPĆINSKI NAČELNIK
    Mario Repušić 

REPUBLIKA HRVATSKA  
DALMATINSKA ŽUPANIJA 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

postupku s nezakonito 
Statuta Općine Runovići 

/13.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog 
tava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

Programa razmotri i prihvati u 

OPĆINSKI NAČELNIK 



Na temelju članka 31. stavka 2. Zakonao postupku s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne 
novine», broj 86/12.) i članka 46a  Statuta Općine Runovići («Službeni glasnik općine Runovići », broj 
1/09, 1/13, 1/18 i 1/21.),Općinsko vijeće Općine Runovići, na 9. sjednici, održanoj __.12.2022. godine, 
donosi 
 
 

PROGRAM 
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2023. godinu 
 
 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Programom se utvrđuje korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada za legalizaciju), u svrhu poboljšanja infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih dijelova naselja Općine Runovići u2022. godini. 
 
II. NAMJENA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU 
 
Članak 2. 
 
Poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih dijelova naselja Općine realizirat će se gradnjom 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavom opreme, uz procjenu troškova po pojedinoj 
aktivnosti, kako slijedi: 
 
iznosi u kunama 
 

1. usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata 
 

- tekuće održavanje javne rasvjete         2.654,46   EUR 

 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 3. 
 
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima naknade za 
legalizaciju koja se tijekom 2022. godine u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 
području Općine Runovići planiraju ostvariti u procijenjenom iznosu od 20.000,00 kuna, te 5.000,00 
kuna od Poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. 
 
Članak 4. 
 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Općine Runovići», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
KLASA:      011-01/22-01/19 
URBROJ:   2181/45-01-22-1 
/11-01-13-1 
Runović, __.12.2022. godine_____. prosinca 213. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Mate Bilić 



PREDSJEDNICA 
 

OBRAZLOŽENJE 
prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu 
 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
 
Člankom 31. stavkom 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine», 
broj 86/12.), propisano je da trideset posto sredstava naknade su prihod proračuna jedinice lokalne 
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za 
izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja 
zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili 
neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 
SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 
Sukladno prijedlozima Proračuna Općine Runovići za narednu godinu i Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Općine Runovići izrađen je i prijedlog Programa korištenja sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu. 
 
 
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 
NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 
 
Za provođenje predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva u iznosu od 2.654,46 EUR 
s pozicije – Prihodi nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 
 
Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
utvrđuje se korištenje sredstava naknade u svrhu poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
dijelova naselja Općine Runovići u 2022. godini. Programom se iskazuju i financijska sredstava 
potrebna za ostvarivanje Programa potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora istih. 



Na temelju članka 2. i članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i 
kandidata ( Narodne novine broj 1/07) i  članka 32. Statuta općine Runovići ( Službeni glasnik 
Općine Runovići br. 1/09, 01/13, 1/18 i 1/21) općinsko vijeće na svojoj 9.sjednici održanoj dana 
__.12.2022. godine donosi: 
 

ODLUKA 
O VISINI NAKNADA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 

U 2023. GODINI 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuju se visina naknade za rad političkih stranaka koje djeluju na području 
Općine Runovići i članova nezavisnih lista koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom 
vijeću Općine Runovići.  
 

Članak 2. 
 
 

Sredstva za financiranje političkih stranaka osiguravaju se godišnje u proračunu Općine 
Runovići. 
Visina naknade za rad svih političkih stranaka i članova nezavisnih lista koje imaju najmanje 
jednog vijećnika  u 2023. godini iznosi    2.919,90 EUR koji iznos će se doznačavati tijekom 
proračunske godine na žiro račun političke strane, sukladno udjelu (participaciji) pojedine 
stranke u Općinskom vijeću, odnosno broju članova nezavisnih lista. 
 

Članak 3. 
 
 

Raspored sredstava izvršava načelnik, a provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Runovići. 
 
 

Članak 4. 
 
 

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Općine Runovići»,a primjenjuje se od 
01.01.2023. godine. 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa:      602-02/22-01-__ 
Urbroj:        2181/45-01-22-01 
 
 
U Runoviću, ___.12.2022. godine 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  
       Mate Bilić 
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Na temelju članka 18. Zakona o proračunu ( N.N. br. 144/21) i članka 32. Statuta općine 
Runovići («Službeni glasnik općine Runovići» br.01/09, 1/13, 1/18 i 1/21), Općinsko vijeće na 
sjednici održanoj dana, 16.12.2022. godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
o izvršenju Proračuna općine Runovići za 2023.  godinu 

 
 

I. OPĆE ODREDBE  
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i izdataka Proračuna općine Runovići za 2023. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, 
upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika 
proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem 
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 dijela i Posebnog dijela i Obrazloženja.  
 
Opći dio Proračuna sadrži:  
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, 
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja  
Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.  
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za 
financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i 
ekonomskoj klasifikaciji.  
Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna 
sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.  
 
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj 
klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se 
sastoje od aktivnosti i projekata.  
 
Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja 
posebnog dijela proračuna.  
Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i 
izdataka i prenesenog manjka odnosno viška.  
Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje 
kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz 
akata strateškog planiranja.  
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  
Članak 5. 

Općina ima jedinstveni  račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem 
se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju odljevi proračuna.  
 

Članak 6. 
  Za izvršavanje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti – Općinski načelnik. 
 
  Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.  
 

Članak 7. 
Proračun Općine izvršava se u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.  
 
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2023. g 
Rashodi za koje je nastala obveza u 2023. godini rashodi su Proračuna za 2023. godinu, 
neovisno o plaćanju.  
   

Članak 8. 
 Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do 
visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. 
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 za 2022. 
godinu, a na kraju 2022. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od 
planiranog. 
  

Članak 9. 
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka 
na proračunskoj stavci koja se umanjuje. 
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 
 

Članak 10. 
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju 
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća 
odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. 
O korištenju sredstava cjelokupne tekuće rezerve Proračuna odlučuje Općinski Načelnik, o 
čemu će redovito izvijestiti Općinsko vijeće. 
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 planiranih općih prihoda proračuna 
tekuće godine bez primitaka.  
 

Članak 11. 
  Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju odluke Općinskog načelnika. 
  

Članak 12. 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu. 
Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, 
namjenski su prihodi Proračuna. 
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski 
primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa 
uplaćenih sredstava. 
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno 
utvrđenim aktivnostima ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. 



3 
 

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u 
narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni planom za 
tekuću proračunsku godinu. 
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja 
objekata komunalne infrastrukture.  
 

Članak 13. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na 
temelju dokumentiranog zahtjeva. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na 
teret rashoda Proračuna tekuće godine. 
 
 
IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 
 

Članak 14. 
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. 
 

Članak 15. 
 Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti 
i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, 
odnosno osobe na koje je to pravo preneseno. 
 

Članak 16. 
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će 
se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do 
iznosa planiranog u posebnom dijelu Proračuna. 
 

Članak 17. 
 U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se 
plaćanje po sljedećim prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne 
obaveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije. 
 

Članak 18.  
 Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, 
donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije 
utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog 
vijeća. 

Članak 19. 
 Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je  za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova 
od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi. 
Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik. 

 
Članak 20.  

 Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Runovići, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog 
načelnika. 

 
Članak 21. 

 Sredstva  koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno 
odredbama općih akata Općine Runovići, Pravilnika o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu 
na dohodak. 
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Članak 22.   
 Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja 
radova. 

 
 

V. UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM 
 

Članak 23.   
Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u 
skladu s posebnim propisima i Statutom Općine. 
Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u Proračunu Općine. 
 

Članak 24.  
Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina. 
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama 
iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti, a sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

Članak 25.  
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela 
sigurnosti i likvidnosti. 
Odluku o oročenju donosi Općinski načelnik. 
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna. 
 

Članak 26. 
Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje 
Općinski načelnik. 
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate 
potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom Upravnom odjelu, koji 
vodi evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja. 
 

Članak 27.  
 Načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedenim 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. 
 
 
VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA 
 

Članak 28.  
Općina se može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite 
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez 
mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim 
kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova. 
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje. 
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Općina se može dugoročno zadužiti za:  
-  investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu 

suglasnost Vlade. 
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili 

suvlasništvu  Općine radi realizacije investicije odnosno projekte čija je realizacija 
utvrđena posebnim propisom.  

- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz 
fondova EU 

 
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz 
prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade. 
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih 
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih 
domaćih i inozemnih pomoći i donacija, osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za 
financiranje decentraliziranih funkcija.  
U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po 
kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i 
suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina, te nepodmirene 
dospjele obveze iz prethodnih godina. 
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima 
iznad planiranih. 
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, 
namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna 
prednost pred svim ostalim izdacima. 
 
 
VII. IZVJEŠTAVANJE 

Članak 29. 
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.  
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 30. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 
Runovići, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUNOVIĆI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 400- 
URBROJ: 2181/45-01-22-1 
Runović,                                                                                   
 
                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                  Mate Bilić 
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VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. 
Blajburška 133, IMOTSKI 
 
Broj: 239/22 
Imotski, 14.11.2022.godine 
 
  Na temelju Zakona o vodnim uslugama (NN 84/21, čl. 42,43,44,45, 46. i 109.st. 2.), Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19), Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti 
troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)i Odluke Skupštine od 14.11.2022.godine , uz 
prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave, Skupština Društva donosi 

 
O D L U K U 

O CIJENAMA VODNIH USLUGA 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje isporučitelj vodnih usluga pruža na 
vodoopskrbnom području i uslugama javne odvodnje. 
 

Članak 2. 
 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine Grad Imotski, općina Zmijavci, 
općina Runovići, općina Proložac, općina Cista Provo, općina Lokvičići, općina Lovreć, općina 
Podbablje, općina Zagvozd i općina Šestanovac, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe. 
Usluge javne odvodnje pružaju se samo dijelom za Grad Imotski i općinu Proložac, dok ostale usluge 
crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama pružaju se za ostale jedinice lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
 

Struktura cijene vodnih usluga za DOMAĆINSTVO: 
 
                                                                                       STARA                NOVA POSTOTAK 

- Fiksni dio cijene  vodoopskrbe  22,00 kn 24,90 kn 
- PDV (13%)                  2,86 kn  3,24 kn 
- Ukupno fiksni dio  cijene (kn/mj)   24,86 kn 28,14 kn         13,19 % 
- Varijabilnidio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe    6,44 kn  7,29 kn 
- Varijabilni dio cijene za odvodnju                                         2,02 kn  2,29 kn 
- PDV (13%)         1,09 kn  1,25 kn 
- Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (kn/m3)                9,55 kn  10,83 kn 
- Naknada za korištenje voda                    2,85 kn 
- Naknada za zaštitu voda     1,35 kn 
- Naknada za razvoj   vodoopskrbe                               1,00 kn 
- Ukupno naknade (kn/m3)    5,20kn 

 
UKUPNA CIJENA  (varijabilna + naknade)  14,75 kn 16,03 kn         8,7% 
 

Struktura cijene vodnih usluga za GOSPODARSTVO: 
- Fiksni dio cijene vodoopskrbe    22,00 kn 24,90 kn 
- PDV (13%)        2,86 kn 3,24 kn 
- Ukupno fiksni dio cijene (kn/mj)   24,86 kn 28,14 kn          13,19% 
- Varijabilni dio cijene usluge javne vodoopskrbe  11,89 kn 13,46 kn 
- Varijabilni dio cijene za odvodnju     4,79 kn 5,42 kn 
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- PDV (13%)      2,16 kn  2,45 kn 
- Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (kn/m3)  18,84   kn21,33 kn       13,2% 
- Naknada za korištenje voda      2,85 kn 
- Naknada za zaštitu voda    1,35 kn 
- Naknada za razvoj vodoopskrbe   1,00 kn 
- Ukupno naknade (kn/m3)     5,20 kn 

UKUPNA CIJENA (varijabilna + naknade)  24,04 kn 26,53 kn          10,4% 
 
Struktura cijene vodnih usluga za kategoriju SOCIJANO UGROŽENI GRAĐANI: 

- Fiksni dio cijene vodoopskrbe    10,00 kn 11,32 kn 
- PDV (13%)       1,30 kn  1,47 kn 
- Ukupno fiksni dio cijene    11,30 kn 12,79 kn          13,2% 
- Varijabilni dio cijene usluge javne  vodoopskrbe              3,86 kn  4,37 kn 
- Varijabilni dio cijene za odvodnju      1,00 kn  1,13 kn 
- PDV (13%)         0,63 kn   0,72 kn 
- Ukupno varijabilni dio osnovne cijene (kn/m3)    5,49 kn 6,22 kn              13,3% 
- Naknada za korištenje voda       2,85 kn 
- Naknada za zaštitu voda      1,35 kn 
- Naknada za razvoj vodoopskrbe      1,00 kn 
- Ukupno naknade (kn/m3)      5,20 kn 

UKUPNA CIJENA (varijabilna + naknade)                          10,69 kn 11,42 kn            6,8% 
 
 
Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama: 
 odvoz 4,8 m³       odvoz 8,0 m³ 

- Imotski, Glavina,Kamenmost, 
Medvidovića Draga sa PDV-om    250,00 kn 400,00 kn  

- Zmijavci,Vinjani Donji,Proložac (do mosta), 
Grubine,Hršćevani, Drum sa PDV-om        280,00 kn     450,00 kn                    
           

- Proložac (iza mosta), Vinjani Gornji, Runovići, 
Ivanbegovina sa PDV-om                                                    370,00 kn        550,00 kn 
 

-  Proložac G.,Krivodol, Podbablje,Poljica, 
Podosoje sa PDV-om     450,00 kn            650,00 kn 
 

- Ričice,Dolića D.,Lokvičići,Lovreć,Studenci, 
Dobrinče sa PDV-om         500,00 kn           750,00 kn 
 

- Cista, Slivno,Krstatice,Zagvozd,  
   Rastovac sa PDV-om                                                      600,00 kn        900,00 kn 
   

-  Aržano, Svib,Svibić,Dobranje, Cista V.,Biorine,  
  Grabovac sa PV-om                                  700,00 kn        1.000,00 kn 
 

-  Skupljanje i zbrinjavanje mulja iz septičkih 
  jama ( odvoz) sa PDV-om                                                                              400,00 kn 
 

-  Usluga čišćenja i probijanja po satu sa PDV-om                                        400,00 kn 
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Članak 4. 
 

Korisnicima vodne usluge javne odvodnje cijena vodne usluge javne odvodnje obračunava se 
na način da isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe prilikom obračuna utroška vode 
obračunava i vodnu uslugu javne odvodnje temeljem isporučene količine vode. 
 
 

Članak 5. 
Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave, kako slijedi: 
Grad Imotski        Klasa: ____________Urbroj: ______________ od _______ 2022. godine 
Općina Zmijavci  Klasa: _____________ Urbroj: ____________    od _______2022. godine 
Općina Runovići Klasa: _____________ Urbroj: ____________   od _______ 2022. godine 
Općina Proložac Klasa: _____________ Urbroj: _____________  od _______ 2022. godine 
Općina Cista Provo Klasa: __________ Urbroj: _____________  od _______ 2022. godine 
Općina Lokvičići  Klasa: _____________Urbroj: _____________   od _______ 2022.godine 
Općina Lovreć     Klasa: _____________Urbroj: _____________   od _______ 2022. godine 
Općina Podbablje Klasa: ____________Urbroj: _____________   od _______ 2022. godine 
Općina Zagvozd    Klasa: ____________Urbroj: _____________   od _______ 2022. godine 
Općina Šestanovac Klasa: ___________ Urbroj: _____________ od _______ 2022. godine 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka se objavljuje na internetskim stranicama isporučitelja vodnih usluga. 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka se primjenjuje od  dana donošenja. 
 

Članak 8. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga vodoopskrbe 
i odvodnje od 20.06.2016.godine. 

 
 Predsjedavajući Skupštine: 
 /Ivan Budalić/ 


