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GODINA LIX

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13
- pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. alineje 1.
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09
i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21.
sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd
Članak 1.
U Statutu Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj
26/09 i 46/11 - ispr. - u daljnjem tekstu: Statut), članak
2. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Općina Gvozd obuhvaća područja naselja: Blatuša,
Bović, Brnjavac, Crevarska Strana, Čremušnica, Dugo
Selo, Golinja, Gornja Čemernica, Gornja Trstenica,
Kirin, Kozarac, Ostrožin, Pješčanica, Podgorje, Slavsko
Polje, Stipan, Šljivovac, Trepča i Vrginmost.«.
Članak 2.
Članak 3. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:
»Sjedište Općine Gvozd je u Vrginmostu, Trg dr.
Franje Tuđmana 6.«.
Članak 3.
U članku 21. stavku 1. Statuta riječi: »radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine,« brišu se.
Članak 21. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:
»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može, temeljem
odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina
članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje
20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine Gvozd.«.

Članak 4.
Članak 22. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 22.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća Općine Gvozd,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio
općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko
vijeće Općine Gvozd dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana
od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju
referenduma donosi se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20%
od ukupnog broja birača u Općini Gvozd, Općinsko
vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od
dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da
li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
Općini Gvozd i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti
Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće
raspisat će referendum u roku od 30 dana od dana
zaprimanja odluke.
Općinsko vijeće Općine Gvozd može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.«.
Članak 5.
Članak 25. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
»Odluka donesena na referendumu obvezatna je
za Općinsko vijeće, osim odluke na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.«.
Članak 6.
U članku 27. Statuta na kraju 3. stavka briše se
točka i dodaju riječi »ili statutom.«.
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Iza 3. stavka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana
ne obvezuje Općinsko vijeće.«
Iza stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se novi
stavak 6. koji glasi:
»Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 5. ovog članka u roku od 60 dana od
dana zaprimanja prijedloga.«
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.
Članak 7.
U članku 28. Statuta stavak 5. briše se.
Članak 8.
U članku 34. Statuta stavku 1. alineja 10. mijenja
se i glasi:
»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom
čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina
i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je iznos od 0,5% manji od 70.000,00 kuna,
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom većom od te vrijednosti, ako je stjecanje i
otuđivanje pokretnina i nekretnina te raspolaganje
ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonom«.
U stavku 1. alineja 11. briše se.
U stavku 1. dosadašnje alineje 12. do 22. postaju
alineje 11. do 21.
U stavku 1. dosadašnja alineja 23. koja postaje
alineja 22. mijenja se i glasi:
»- osniva radna tijela te bira i razrješuje članove
radnih tijela Općinskog vijeća,«.
U stavku 1. dosadašnje alineje 24. i 25. postaju
alineje 23. i 24.
U stavku 1. dosadašnja alineja 26. koja postaje
alineja 25. mijenja se i glasi:
»- imenuje i razrješuje druge osobe utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom ili posebnim
odlukama Općinskog vijeća,«.
U stavku 1. dosadašnja alineja 27. postaje alineja 26.
Članak 9.
U članku 35. stavku 4. Statuta riječi »i naknadu
troškova« brišu se.
Članak 10.
U članku 36. Statuta iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
»Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda
državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika koji
se odnosi na donošenje tih akata, u roku od 15 dana
od donošenja, te bez odgode i općinskom načelniku.«.

Petak, 8. ožujka 2013.
Članak 11.

Članak 37. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 37.
Općinsko vijeće Općine Gvozd ima 13 članova.
Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću s najmanje 4 člana.
Ukoliko se, sukladno zakonskim odredbama na
izborima ne postigne odgovarajuća zastupljenost
predstavnika hrvatskog naroda u Općinskom vijeću
Općine Gvozd, broj članova Općinskog vijeća povećat
će se do broja koji je potreban da bi bila postignuta
odgovarajuća zastupljenost iz stavka 2. ovog članka,
u kojem slučaju će Općinsko vijeće iznimno imati više
od 13 članova i broj članova iznimno može biti paran.«.
Članak 12.
U članku 39. Statuta u stavku 1. alineja 2. mijenja
se i glasi:
»- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke,«.
U stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:
»- ako mu prestane prebivalište s područja Općine
Gvozd, danom prestanka prebivališta,«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko
državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog
državljanstva.«.
Članak 13.
U članku 40. stavku 1. Statuta na kraju stavka iza
točke dodaje se rečenica: »Član Općinskog vijeća je
dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive
dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«
U članku 40. stavku 2. Statuta na kraju stavka iza
točke dodaje se rečenica: »Ako član Općinskog vijeća
ne podnese pisani zahtjev iz ovog stavka, smatrat će
se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku
Općinskog vijeća za koje vrijeme će ga zamjenjivati
zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona, s
tim da mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može
trajati kraće od 6 mjeseci i prestaje osmog dana od dana
dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 14.
U članku 41. stavku 2. riječ »troškova« briše se.
Članak 15.
U članku 42. Statuta iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
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»Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u
registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«.
Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja
se i glasi:
»Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno
gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na
sjednicama Općinskog vijeća.«.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
Članak 16.
U članku 45. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:
»Izvršno tijelo Općine Gvozd je općinski načelnik.«.
U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te se dodaju riječi: »a počinje prvog radnog
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora
i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je
i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika.
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika
je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na
neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je
mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka
dvije godine mandata u Općini Gvozd. Zamjenik koji
obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i
dužnosti općinskog načelnika.«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4.
alineja 7. mijenja se i glasi:
»- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine
Gvozdu u visini pojedinačne vrijednosti do najviše
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom, a ako je taj iznos manji od 70.000,00
kuna tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4.
alineja 16. mijenja se i glasi:
»- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Gvozd
u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Općina
Gvozd, trgovačkih društava u kojima Općina Gvozd
ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba čiji je
osnivač Općina Gvozd, ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno,«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4.
alineja 27. mijenja se i glasi:
»- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i
statutom.«.
Iza dosadašnjeg stavka 3., koji je postao stavak
4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»Općinski načelnik je dužan dostaviti odluku iz
stavka 4. alineja 16. ovog članka Općinskom vijeću
u roku od 8 dana od dana donošenja i istu objaviti u
službenom glasniku Općine Gvozd.«.
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Članak 17.

U članku 48. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
»- ima pravo odlukom obustaviti od primjene opći
akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 8 dana od dana
donošenja općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća
da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi
ukloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće ne
otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik će bez
odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i dostaviti
mu odluku o obustavi općeg akta da bi isti ocijenio
osnovanost navedene odluke,«.
Članak 18.
Članak 49. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 49.
Općinski načelnik Općine Gvozd ima jednog zamjenika koji se kandidira i bira zajedno s općinskim
načelnikom i kojeg biraju svi birači koji imaju prebivalište u Općini Gvozd.
Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje općinskog
načelnika u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski
načelnik iz drugih razloga spriječen obavljati svoju
dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako dulje od
30 dana nije prisutan u prostorijama Općine a pritom
dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno
dostupan na drugom mjestu radi obavljanja poslova,
donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Iz razloga što pripadnici srpske nacionalne manjine
čine većinu stanovništva u Općini Gvozd pa pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na zastupljenost u
izvršnom tijelu, općinski načelnik ima i jednog zamjenika iz reda pripadnika hrvatskog naroda kojeg biraju
birači pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem u
Općini Gvozd.«.
Članak 19.
Članak 51. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 51.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici imaju pravo
odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno o čemu su u roku od 8 dana od dana
stupanja na dužnost dužni pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd, a ne dostave li
navedenu obavijest smatrat se da će dužnost obavljati
volonterski.
Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu u tijeku
mandata promijeniti način obavljanja dužnosti dostavom pisane obavijesti o promjeni načina Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gvozd s tim da im novi način
obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg
mjeseca nakon dostave navedene obavijesti.«.
Članak 20.
Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:
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»Članak 52.

Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima
mandat prestaje po sili zakona:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,

-

ako mu je pravomoćnom sudskom presudom
oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanu poslovne
sposobnosti,

-

ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske
presude,

-

ako mu prestane prebivalište na području Općine
Gvozd, danom prestanka prebivališta,

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-

smrću.

Ako općinskom načelniku mandat prestane prije
isteka dvije godine mandata pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela će o tome u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.«.
Članak 21.
Članak 53. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 53.
Općinski načelnik i zamjenik koji je izabran zajedno
s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti
20% ukupnog broja birača u Općini Gvozd.
Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana
od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi
da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača
u Općini Gvozd te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće
raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika
i zamjenika koji je izabran s njim u roku od 30 dana
od dana zaprimanja odluke.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo
za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka
roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj
se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«.
Članak 22.
Članak 54. Statuta mijenja se i glasi:

Petak, 8. ožujka 2013.
»Članak 54.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog
zamjenika izabranog zajedno s njim donesena je ako
se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine Gvozd.«.
Članak 23.
U članku 57. Statuta stavci 2. i 3. brišu se.
Stavak 4. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:
»Općina Gvozd dužna je politiku upošljavanja novih
službenika, odnosno službenika koji se primaju na
upražnjena radna mjesta provoditi na način na koji će
osigurati poštivanje prava srpske nacionalne manjine.«.
		
Članak 24.
U članku 67. stavku 1. Statuta točka 5. mijenja
se i glasi:
»5. Mjesni odbor Vrginmost, sa sjedištem u Vrginmostu, koji obuhvaća naselje Vrginmost,«.
Članak 25.
U članku 72. stavku 1. Statuta brišu se riječi »na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem«.
Iz stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.«
Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja
se i glasi:
»Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim
izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća
mjesnih odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća, odgovarajućom primjenom odredaba zakona
kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.
Članak 26.
U članku 75. stavku 1. Statuta riječi: »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima: »javnim glasovanjem
većinom glasova svih članova«.
Članak 27.
Članak 85. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 85.
Temeljni financijski akt Općine Gvozd je Proračun
Općine Gvozd, koji donosi Općinsko vijeće Općine
Gvozd u skladu s posebnim zakonom.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, s
tim da općinski načelnik može prijedlog proračuna
povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije
glasovanja o proračunu u cjelini.«.

Petak, 8. ožujka 2013.
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Članak 28.

Članak 86. Statuta mijenja se i glasi:
»Članak 86.
Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu
ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi uvodi se privremeno financiranje i to najduže za
razdoblje od tri mjeseca.

16. stavak 3, 4. i 6., članka 18. i članka 19., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora
za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana.
Članak 12. stavak 3. Statutarne odluke stupa na
snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko
vijeće u skladu sa zakonom i poslovnikom.
Predlagatelji utvrđeni poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje odluke o privremenom
financiranju.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese
ni odluka o privremenom financiranju, financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u
skladu s posebnim zakonom.«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/09
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

Članak 29.
U članku 94. Statuta na kraju stavka 1. briše se
točka i dodaju riječi: »(upravne stvari).«.
Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuje
se Zakon o općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se
pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona
o upravnim sporovima.«
Članak 30.
Članak 95. Statuta briše se.
Članak 31.
U članku 97. Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:
»Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga
propisano da opći akt stupa na snagu prvi dan od dana
njegove objave.«.
Članak 32.
Iza članka 97. dodaje se novi članak 97.a koji glasi:
»Članak 97.a
Nadzor nad zakonitosti rada Općinskog vijeća
obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«.
Članak 33.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Općinskog
vijeća Općine Gvozd da utvrdi i objavi pročišćeni tekst
Statuta Općine Gvozd.
Članak 34.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine
Gvozd, osim članka 8. stavak 1., članka 13., članka

2.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13
- pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. alineja 2.
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09
i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21.
sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Gvozd
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09 - u daljnjem tekstu:
Poslovnik), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Konstituirajuću sjednicu, do utvrđivanja predsjedatelja a to je prvi izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova, odnosno u slučaju da je
više lista dobilo isti najveći broj glasova prvi izabrani
kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću, vodi ovlašteni sazivatelj konstituirajuće
sjednice ili osoba koju on ovlasti.«.
Članak 2.
Članak 5. Poslovnika mijenja se i glasi:
»Članak 5.
Na temelju izvješća Mandatne komisije iz članka 4.
ovog Poslovnika, utvrđuje se prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno
u slučaju da je više lista dobilo isti najveći broj glasova
prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni
broj na glasačkom listiću koji preuzima predsjedavanje
konstituirajućom sjednicom od ovlaštenog sazivatelja
ili osobe koju on ovlasti.
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Izabrani član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog
članka preuzima predsjedanje konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća, do kojeg
trenutka u pogledu predsjedanja sjednicom ima sva
prava i dužnosti kao i predsjednik Općinskog vijeća.«.
Članak 3.
U članku 6. stavku 1. Poslovnika riječi »pred najstarijim članom Općinskog vijeća kao predsjedavateljem«
zamjenjuju se riječima »pred predsjedateljem iz članka
5. ovog Poslovnika«.

-

ako mu prestane prebivalište s područja Općine
Gvozd, danom prestanka prebivališta,

-

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-

smrću.

Pisana ostavka člana Općinskog vijeća podnesena
na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovog članka
treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća a treba biti
ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije
podnošenja iste.«.

Članak 4.
Članak 11. Poslovnika mijenja se i glasi:
»Članak 11.
Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju dužnost člana Općinskog vijeća ukoliko
članu Općinskog vijeća mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s
iste liste, a kojeg odredi politička stranka koja je bila
predlagatelj liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi dvije ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste a određuju ga političke stranke
sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen,
određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor
zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel koji je nadležan za poslove
predstavničkog i izvršnog tijela.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora
brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste.«.
Članak 5.
Članak 12. Poslovnika mijenja se i glasi:
»Članak 12.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje:
-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
zakonom o općem upravnom postupku,

-

ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno
lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,

Petak, 8. ožujka 2013.

Članak 6.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovitim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske
o raspuštanju Općinskog vijeća.«.
Članak 7.
U članku 14. stavku 1. Poslovnika iz alineje 6.
dodaje se nova alineja 7. koja glasi:
»- ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok
obavlja dužnost.«.
Članak 8.
U članku 17. stavku 2. riječ »troškova« briše se.
Članak 9.
U članku 30. stavku 2. Poslovnika iz alineje 8.
dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:
»- dostavlja predstojniku Ureda državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji radi nadzora
zakonitosti statut, poslovnik, proračun kao i
sve druge opće akte koje je donijelo Općinsko
vijeće zajedno s izvadcima iz zapisnika koji se
odnose na postupak njihova donošenja,
-

dostavlja općinskom načelniku sve opće akte
koje je donijelo Općinsko vijeće,«.

Dosadašnje alineje 9, 10. i 11. postaju alineje 11,
12. i 13.
Članak 10.
U članku 42. stavku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:
»- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća zbog obnašanja
nespojive dužnosti ili iz osobnih razloga i o
zamjenicima koji umjesto njih počinju obnašati
vijećničku dužnost,«.
Članak 11.
U članku 81. stavku 1. Poslovnika u posljednjem
četvrtom retku, iza riječi »podnosi općinski načelnik«
dodaju se riječi: »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Petak, 8. ožujka 2013.
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Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2, 3. i 4. koji
glase:
»Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima a
prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski
načelnik ne predloži privremeno financiranje, privremeno financiranje može predložiti i Odbor za financije
i proračun kao nadležno radno tijelo Općinskog vijeća
ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese
proračun odnosno odluka o privremenom financiranju,
na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti
Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika te
imenovati povjerenika i raspisati prijevremene izbore.«.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd, osim
članka 11. stavka 2. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih
općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/10
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 5. mijenja
se i glasi:
»Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
donose se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća dok se Odluka o privremenom financiranju donosi
većinom glasova prisutnih članova Općinskog vijeća
ako je na sjednici prisutna većina članova Općinskog
vijeća.«.
Članak 12.
U članku 87. Poslovnika stavci 5. i 6. mijenjaju
se i glase:
»Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu Općinskog vijeća u roku iz stavka 3. ovog
članka, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova
Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski načelnik
u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 5. ovog članka
sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev 1/3
članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«
Iza stavaka 5. i 6. dodaju se novi stavci 7. i 8.
koji glase:
»Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavka 3, 5. i 6. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«.
Članak 13.
U članku 111. stavku 2. Poslovnika iza alineje 2.
dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
»- proračun Općine Gvozd«,
U stavku 2. dosadašnje alineje 3. i 4. postaju
alineje 4. i 5.
U stavku 2. dosadašnja alineja 5. briše se.
Članak 14.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Općinskog
vijeća Općine Gvozd da utvrdi i objavi pročišćeni tekst
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd.

3.
Na temelju članka 3. stavak 2. i članka 7. stavka
2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11 i 61/11) i
članka 34. stavka 1. alineje 27. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09 i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21. sjednici održanoj 4.
ožujka 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine
Gvozd za 2013. godinu za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Gvozd
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd za
2013. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine
Gvozd za 2013. godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Gvozd imaju političke stranke koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine
Gvozd i nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine
Gvozd izabrani s nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Gvozd
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana, tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća
Općine Gvozd.
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Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine
Gvozd podzastupljenog spola političkim strankama
pripada pravo na naknadu u visini 10% predviđenog
po svakom članu Općinskog vijeća Općine Gvozd.

Petak, 8. ožujka 2013.
Članak 9.

Političkoj stranci se u tijeku proračunske godine
mogu povećati ili smanjiti predviđena sredstva ukoliko
dođe do promjene broja članova te političke stranke
podzastupljenog spola koje ta stranka ima u Općinskom
vijeću Općine Gvozd.

Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća Općine
Gvozd, tijekom proračunske godine, prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Gvozd.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja
je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća Općine
Gvozd izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja
Općinskog vijeća postane član političke stranke koja
participira u Općinskom vijeću Općine Gvozd, sredstva
za redovito godišnje financiranje ostaju tom članu i na
njega se i dalje primjenjuju odredbe ove Odluke koje
se odnose na nezavisne članove Općinskog vijeća
Općine Gvozd.
Članak 6.
U Proračunu Općine Gvozd za 2013. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom
vijeću Općine Gvozd u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/13-01/08
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

4.
Na temelju članka 32. točka 23. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09 i 46/11 - ispr.) i
članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21. sjednici održanoj 4. ožujka 2013.
godine, donijelo je

Sukladno članku 3. ove Odluke za svakog člana
Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od
1.200,00 kuna godišnje.
Sukladno članku 4. ove Odluke za svakog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola određuje
se političkoj stranci s čije je liste izabran naknada u
iznosu od 120,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd vrši
Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd na temelju
izvješća Mandatne komisije o rezultatima provedenih
izbora za Općinsko vijeće Općine Gvozd.
Sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Gvozd doznačuju se na žiro-račun političke stranke,
a o broju žiro računa za doznaku sredstava, nadležno
tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd.
Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun
na koji će se uplaćivati sredstva za redovito godišnje
financiranje i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel Općine Gvozd.
Članak 8.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

ODLUKU
o razrješenju članice Socijalnog vijeća
Članak 1.
Mira Matić iz Vrginmosta, Hrvatskog sokola 6,
razrješava se dužnosti članice Socijalnog vijeća Općinskog vijeća Općine Gvozd.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/11
URBROJ: 2176/09-01-13- 1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

5.
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95,

Petak, 8. ožujka 2013.
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70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka
34. stavka 1. točke 2. Statuta Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik«, broj 26/09 i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće
Općine Gvozd, na 21. sjednici održanoj 4. ožujka 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu

5/11 - u daljnjem tekstu: Odluka) točka 1. briše se
na koji način dosadašnje točke 2. i 3. postaju točka
1. i 2.
U članku 2. stavku 1. Odluke stavak 2. briše se na
koji način dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu (»Službeni vjesnik«,
broj 2/07, 27/07, 19/04, 36/06, 5/10 i 20/10), u članku
123. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1.
točke 1. ovog članka može se izjaviti žalba upravnom
tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog
gospodarstva u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja.«.

KLASA: 363-02/13-01/01
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/13-01/05
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

7.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 28/10) i članka 34. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09 i 46/11
- ispr.), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko
vijeće Općine Gvozd, na 21. sjednici održanoj 4. ožujka
2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz
radnog odnosa općinskog načelnika Općine
Gvozd i zamjenika općinskog načelnika
Općine Gvozd koji dužnost na koju su
izabrani obnašaju profesionalno

6.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
36/95,109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i
90/11), članka 3. stavka 1. alineja b) i članka 5. stavka
1. točke 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), kao i članka 34. stavka 1. alineje 3.
Statuta Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09
i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21.
sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o djelatnostima koje se
mogu obavljati temeljem koncesije na području
Općine Gvozd

Članak 1.
U članku 4. Odluke o plaći i drugim pravima iz
radnog odnosa općinskog načelnika Općine Gvozd
i zamjenika općinskog načelnika Općine Gvozd koji
dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno
(»Službeni vjesnik«, broj 12/10) u stavku 2. točka 2.
mijenja se i glasi:
»2. zamjenik/ci općinskog načelnika
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd, a primjenjivat će se od dana početka mandata zamjenika
općinskog načelnika izabranih na prvim sljedećim,
općim i redovitim izborima za općinske načelnike,
gradonačelnike i župane koji će se održati u svibnju
2013. godine.

Članak 1.
U članku 2. stavku 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije
na području Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj

1,25«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 120-01/13-01/01
URBROJ: 2176/09-01-13-1
Vrginmost, 4. ožujka 2013.

Petak, 8. ožujka 2013.

35/08) i članka 34. alineje 26. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09 i 46/11 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21. sjednici održanoj 4.
ožujka 2013. godine, donijelo je

Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gvozd

8.
Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12
i 144/12) i članka 34. stavka 1. alineje 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09 i 46/11
- ispr.), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 21. sjednici
održanoj 4. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za
područje Općine Gvozd

I.
Mile Jerosimić, dipl. oecc. iz Gvozda, Braće
Radića 29, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gvozd.
II.
Vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Gvozd obavljat će dužnost do imenovanja ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gvozd na temelju ponovljenog
natječaja, ali najduže do godinu dana od dana donošenja ovog Rješenja.

I.
Predlaže se Skupštini Sisačko-moslavačke županije da se za mrtvozornika za područje Općine Gvozd
imenuje Branka Kramberger, med. sestra iz Vojnića,
Vukovarska 16, zaposlena u Ustanovi za zdravstvenu
njegu u kući »Amor«, Podružnica Gvozd.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 500-01/12-01/01
URBROJ: 2176/09-01-13-2
Vrginmost, 4. ožujka 2013.

III.
Za obavljanje dužnosti iz točke I. ovog Rješenja
imenovani ostvaruje pravo na naknadu u neto iznosu
od 1.500,00 kuna.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje
da važi Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice »Gvozd« u Gvozdu, KLASA:
612-04/12-01/02, URBROJ: 2176/09-01-12-1 od 11.
lipnja 2012. godine (»Službeni vjesnik«, broj 21/12).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

KLASA: 612-04/12-01/02
URBROJ: 2176/09-01-13-4
Vrginmost, 4. ožujka 2013.

9.
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i

Predsjednica
Jelena Jajčević, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09), članka 5.
Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama
stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj
38/88) i članka 2. Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Si-

sačko-moslavačke županije KLASA: 035-02/12-01/01,
URBROJ: 2176-01-01/01-12-3 od 28. prosinca 2012.
godine, Općinski načelnik Općine Gvozd donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata u uredskom poslovanju Općine
Gvozd za 2013. godinu
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Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
predstavničko i izvršno tijelo Općine Gvozd, upravno
tijelo Općine Gvozd i trgovačko društvo čiji je osnivač
Općina Gvozd kojemu su općinskom odlukom povjerene javne ovlasti, a koji će u uredskom poslovanju
koristiti brojčanu oznaku 2176/09.
Članak 2.
Općina Gvozd će u uredskom poslovanju i poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga koristiti brojčanu
oznaku 2176/09.
Članak 3.
Predstavničko tijelo, izvršno tijelo, upravno tijelo,
trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Gvozd i kojima
su povjerene javne ovlasti, kao stvaratelji i primatelji
akata, u uredskom poslovanju koristit će sljedeće
brojčane oznake:
OPĆINSKO VIJEĆE
2176/09-01
2176/09-02
OPĆINSKI NAČELNIK
2176/09-03
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2176/09-03/1 Pročelnik
2176/09-03/2 Viši savjetnik - tajnik Općinskog
			
vijeća

2176/09-03/3 Komunalni redar
2176/09-04
			
			
			
			
			
			

KOMUNALAC-GVOZD d.o.o. kao
stvaratelj akata za rješavanje u
pojedinačnim upravnim stvarima
i vršenju drugih javnih ovlasti koje
su mu povjerene općinskom odlukom
sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.
Članak 4.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2013. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 035-02/12-01/01
URBROJ: 2176/09-02-12-1
Vrginmost, 29. prosinca 2012.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl. ing., v.r.

AKTI MANDATNE KOMISIJE
1.
Na temelju članka 42. stavka 3. alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni
vjesnik«, broj 26/09), Mandatna komisija Općinskog
vijeća Općine Gvozd, na 6. sjednici održanoj 14. veljače 2013. godine, utvrdila je te podnosi Općinskom
vijeću sljedeće
IZVJEŠĆE
o prestanku mandata članici Općinskog vijeća
Miri Matić i početku obnašanja dužnosti
zamjenice članice Općinskog vijeća
Općine Gvozd Snježane Arlov
I.
Utvrđuje se da je Mira Matić iz Vrginmosta, Hrvatskog sokola 6, podnijela pisanu ostavku na dužnost
člana Općinskog vijeća Općine Gvozd, ovjerenu 12.
prosinca 2012. godine kod javnog bilježnika Marine
Bukovac iz Gline, te da je istu 12. prosinca 2012. godine dostavila Općinskom vijeću, pa joj je, temeljem
članka 7. stavka 1. alineje 1. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01,
10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni
tekst i 109/07), koji je važio u vrijeme prestanka mandata, danom dostave pisane ostavke prestao mandat
članice Općinskog vijeća Općine Gvozd.
II.
Sukladno članku 8. stavak 4., članku 10. stavak 4.,
članku 12. stavak 3. i članku 13. navedenog Zakona,

člana predstavničkog tijela izabranog na neovisnoj listi
kojim je proširen broj članova Općinskog vijeća Općine Gvozd radi ostvarivanja zastupljenosti hrvatskog
naroda zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s
nezavisne liste pripadnik hrvatskog naroda, slijedom
čega su ispunjene zakonske pretpostavke da dužnost
zamjenice članice Općinskog vijeća Općine Gvozd
počne obnašati Snježana Arlov iz Vrginmosta, Gornja
Trstenica 74, prva sljedeća neizabrana kandidatkinja
s nezavisne liste pripadnica hrvatskog naroda, kao
zamjenica Mire Matić, kojoj je zbog podnesene ostavke
prestao mandat člana Općinskog vijeća Općine Gvozd
prije isteka vremena na koje je izabrana.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNA KOMISIJA
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2176/09-01-13-2
Vrginmost, 14. veljače 2013.
Predsjednica
Cica Lapčević, v.r.
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2.
Na temelju članka 42. stavka 3. alineje 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«,
broj 26/09), Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine
Gvozd na 7. sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine,
utvrdila je te podnosi Općinskom vijeću sljedeće
IZVJEŠĆE
o prestanku mandata članici Općinskog vijeća
Snježani Arlov
I.
Utvrđuje se da je Snježana Arlov iz Vrginmosta,
Gornja Trstenica 74, podnijela pisanu ostavku na
dužnost zamjenice članice Općinskog vijeća Općine
Gvozd, ovjerenu 26. veljače 2013. godine kod javnog
bilježnika Marine Bukovac iz Gline, te da je istu 26.
veljače 2013. godine dostavila Općinskom vijeću
Općine Gvozd, pa joj je, temeljem članka 93. stavka
1. alineje 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne

Petak, 8. ožujka 2013.

novine«, broj 144/12), danom dostave pisane ostavke
prestao mandat zamjenice članice Općinskog vijeća
Općine Gvozd.
II.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNA KOMISIJA
KLASA: 021-05/13-01/07
URBROJ: 2176/09-01-13-2
Vrginmost, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Cica Lapčević, v.r.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), te članka 30. i 92.
Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«,
broj 38/09), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves,
na 27. sjednici održanoj 4. ožujka 2013. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o stjecanju nekretnine u postupku namirenja
potraživanja

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 711-01/13-01/01
URBROJ: 2176/15-13-1
Martinska Ves, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.

Članak 1.
Ovlašćuje se načelnik Općine Martinska Ves da u
svrhu podmirenja potraživanja spram dužnika Poljoprivredna zadruga Martinska Ves Desna - u stečaju,
ponudi/prebije potraživanje spram dužnika, sa vrijednošću nekretnine upisane u zk.ul. 775 kčbr. 335/1 k.o.
Martinska Ves, a kojim činom će Općina Martinska Ves
postati vlasnik navedene nekretnine.
Članak 2.
Vrijednost nekretnine procijenjena je 17. svibnja
2012. godine elaboratom Tomislava Perkovića, dipl.
ing. arh., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i
iznosi 110.428,81 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine da poduzme sve
relevantne pravne radnje, kako bi nekretninu iz članka 1. ove Odluke upisao na ime i vlasništvo Općine
Martinska Ves u svim javnim knjigama.

2.
Temeljem članka 35. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne
novine«, broj 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), članka 26. stavka 1. točke 7., članka 120 a,
članka 128. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12 i 55/12), te članka 30. i 92. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 38/09), Općinsko
vijeće Općine Martinska Ves, na 27. sjednici održanoj
4. ožujka 2013. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o pokretanju postupka prodaje dijela nekretnine
u vlasništvu Općine Martinska Ves
Članak 1.
Općina Martinska Ves će vlasnicima nekretnine
upisane u zk. ul. 1365, kčbr. 198/1, k.o. Martinska
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Ves, Šterc Josipu i Šterc Katici, oboje na adresi Desna
Martinska Ves 56 prodati 126 m 2 nekretnine upisane
u zk. ul. 1465, kčbr. 197 k.o. Martinska Ves, u svrhu
formiranja pravilne izgrađene građevinske čestice.

stanje sustava zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na 27. sjednici održanoj 4.
ožujka 2013. godine, donosi

Predmetna čestica se nalazi unutar izgrađenog
građevinskog područja naselja Martinska Ves i odnosi
se na kuću i dvorište, te dvorište s naslova uporabe
katastarske čestice po stanju iz katastra i posjedovnom
listu. U naravi parcelu čini dijelom održavana zelena
površina sa izgrađenim sidrenim armirano betonskim
blokom koji čini dio konstrukcije mosta preko rijeke
Save u naselju Martinska Ves, a u jugozapadnom dijelu
parcele se nalaze ostaci od deponiranog građevnog
kamena i u vlasništvu je Općine Martinska Ves.

ODLUKU

Članak 2.

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini, te Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Martinska Ves u 2013. godini
I. ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA
VES U 2012. GODINI
UVOD

Površina koja se prodaje iznosi 126 m , a pripojiti
će se katastarskoj čestici 198/1 k.o. Martinska Ves,
u svrhu formiranja pravilne izgrađene građevinske
čestice kojom će se uspostaviti jedinstvo nekretnine
izgrađene na katastarskoj čestici 198/1, točnije rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
2

Kupovna cijena je sukladno elaboratu o vrijednosti
građevinskog zemljišta određena u visini od 3.213,00
kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Martinska Ves da
sukladno članku 391. stavku 3. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), te članka 128.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne
novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
bez javnog natječaja sklopi Ugovor o kupoprodaji dijela
površine čestice, navedene u članku 1. ove Odluke, u
svrhu provedbe novog stanja u zemljišnim knjigama,
odnosno u nadležnom uredu za katastar.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/12-01/40
URBROJ: 2176/15-13-3
Martinska Ves, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.

3.
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 30. i 92. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 38/09) razmatrajući

Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07), uređuje se sustav zaštite
i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u
katastrofama i velikim nesrećama; način upravljanja,
rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i
spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama; prava,
obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje
i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u
katastrofama i velikim nesrećama, način uzbunjivanja
i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe
zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom ovog
Zakona.
Zaštita i spašavanje definira se kao djelatnost od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se
ostvaruje djelovanjem operativnih snaga za zaštitu i
spašavanje na razini države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u okvirima prava i
obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, kojim; uređuju,
planiraju, je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika
zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka
i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju
i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. istog Zakona definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja iz članka 7. navedenog Zakona te donose
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju
sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite
i spašavanja u narednoj godini, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva
raščlambu (analizu) Procjene ugroženosti stanovništva,
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materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Martinska Ves koja procjenjuje
moguće oblike ugroženosti i opasnosti te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna
dobra, a prema elementima sadržanim u Procjeni, koja
je izrađena prema Pravilniku o metodologiji za izradu
Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(»Narodne novine«, broj 38/08) i temeljem članka 28.
Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), a usvojilo je Općinsko
vijeće Općine Martinska Ves, na sjednici održanoj
9. kolovoza 2011. godine (KLASA: 811-01/11-01/02,
URBROJ: 2176/15-11-2).

-

centar za socijalnu skrb

-

Crveni križ Sisak (sukladno Zakonu o Hrvatskom
crvenom križu »Narodne novine«, broj 71/10).

Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je
područje Općine Martinska Ves ugroženo mogućim
opasnostima i prijetnjama svih navedenih prirodnih
i tehničko-tehnoloških katastrofa, osim pucanja hidroakumulacijskih brana a posebno je ugroženo poplavama (rijeka Sava), požarima otvorenog prostora
(nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpada na
otvorenim poljoprivrednim površinama), potresima
(stupanj seizmičnosti 7 - 8º MCS), drugim prirodnim
nepogodama, poput olujnih vjetrova orkanske snage,
poledice, tuča, dugotrajne suše, te obilne padaline
u koje onemogućavaju normalno odvijanje života,
nuklearnim nesrećama (na udaljenosti do 1.000 km
od teritorija Općine u pogonu se nalazi ukupno 40
nuklearnih elektrana, a NE Krško nalazi se vrlo blizu
općinskim naseljima, a udaljenost općinskog središta
od NE Krško približno je 95 km), istjecanjem opasnih
tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost
zagađenja opasnim tvarima, iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava, vodotoka i izvora pitke
vode) te epidemiološkim i sanitarnim opasnostima.
Naposljetku, ne treba zanemariti opasnosti od ratnih
i terorističkih djelovanja.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i udruge
koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim
vidovima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su:
-

Vlastiti pogon Općine Martinska Ves

-

Hrvatske vode, VGI Banovina i poduzeće koje
se bavi obranom od poplava (Vodoprivreda d.d.,
Sisak)

-

Policija, P.P. Sisak

-

Zdravstvene ustanove (Dom zdravlja Sisačkomoslavačke županije, Ambulanta Martinska
Ves, Ugovorni zdravstveni djelatnik, Zubna
ambulanta i zubna ordinacija)

-

Veterinarske službe (Veterinarska stanica Sisak,
Veterinarska ambulanta Martinska Ves)

-

Hrvatske ceste (Županijska uprava za ceste
Sisačko-moslavačke županije, Ceste Sisak)

-

Hrvatska elektroprivreda, distribucijsko područje
»Elektra« Sisak, DP »Elektra« Sisak

-

Hrvatske šume, Šumarija Sisak

-

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

Vatrogasne postrojbe:
DVD Desno Trebarjevo

20 operativnih članova

DVD Desni Dubrovčak

10 operativnih članova

DVD Jezero Posavsko

10 operativnih članova

DVD Desno Željezno

10 operativnih članova

DVD D. Mart. Ves

10 operativnih članova

DVD Žirčica

10 operativnih članova

DVD Tišina Kaptolska

10 operativnih članova

DVD Bok Palanječki

10 operativnih članova

DVD L. M. Ves

10 operativnih članova

DVD L. Trebarjevo

10 operativnih članova

DVD L. Luka

10 operativnih članova

DVD Tišina E.

10 operativnih članova

UKUPNO:........................ 130 operativnih članova
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave
zaštitom i spašavanjem nisu u mogućnosti sami
učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a
ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće,
na zahtjev načelnika općine aktivira se Stožer zaštite
i spašavanja Općine Martinska Ves (koji je imenovalo
Općinsko vijeće, KLASA: 810-06/09-01/01, URBROJ:
2176/15-09-1, od 9. srpnja 2009. godine; izmjene KLASA: 810-06/09-01/01, URBROJ: 2176/15-12-2 od 26.
listopada 2012. godine). Navedeni Stožer rukovodi i
usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih
i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće
nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao stručno, operativno
i koordinativno tijelo, u katastrofama i velikim nesrećama, pruža stručnu potporu općinskom načelniku,
gradonačelniku i županu koji izravno zapovijedaju
operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave djeluju na temelju
odluke općinskog načelnika, gradonačelnika i župana.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području jedne općine/grada,
općinski načelnik, odnosno gradonačelnik, ima pravo
i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalnotehničke potencijale s područja te jedinice lokalne
samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik,
uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, upućuje županu zahtjev za
dopunsku pomoć s područja županije.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe
ili velike nesreće na području jedne županije, župan
ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i
materijalno-tehničke potencijale s područja te jedinice
područne (regionalne) samouprave, sukladno planu
zaštite i spašavanja.

Petak, 8. ožujka 2013.
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Svi mobilizirani imaju pravo na naknadu stvarnih
troškova iz proračuna one jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave na čiji zahtjev su mobilizirani.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Kada su uposleni svi kapaciteti i ukupne mogućnosti jedinice područne (regionalne) samouprave,
župan upućuje ravnatelju Državne uprave za zaštitu
i spašavanje zahtjev za dopunsku pomoć.

1. VATROGASTVO

Županijski centar 112 je jedinstveni operativnokomunikacijski centar koji zaprima sve pozive vezane
uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih
operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne
službe i koordinira djelovanje po pozivu.

vatrogasne postrojbe

Vatrogastvo uz druge službe i pravne osobe koje
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti, predstavlja okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine i ima obvezu uključivanja
u sustav zaštite i spašavanja kroz svoju djelatnost,
Područje općine pokriva 12 DVD-a sa ukupno 130
operativnih vatrogasaca. Broj vozila je zadovoljavajući, međutim stanje i tehnička opremljenost vozila ne
zadovoljava zbog starosti vozila.

operativni Vat. dom /
članovi
spremište

vozila i oprema
središnje DVD

Desno Trebarjevo

20

+

Vozilo s produženom kabinom s posadom za gašenje požara
(1+8), rezervoarom vode 2500 lit i pjenila 200 lit. S potrebnim
međumješalicama, opremom za gašenje požara i opremom za
tehničke intervencije (hidraulička kliješta, razupirač i razvlakač
(kombinirano navalno vozilo) vozilo s posadom za gašenje požara
(1+7) i prijenosom i stabilnom UKV vezom i agregatom 220 V,
kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca (1+8) i opreme s kukom
i autoprikolicom s visokotlačnim modulom i rezervoarom od
500 l s 2 vitla za brzo gašenje po 50 metara s pištolj mlaznicama,
međumješalicom za zračnu pjenu i 20 l pjenila, kombi za prijevoz
vatrogasaca (1+8), zapovjedno vozilo WV-karavan, prijenosna
motorna pumpa 800 l/min., uranjajuća el. pumpa (2 kom.)
ostala DVD

Desni Dubrovčak

10

+

Prijenosna motorna pumpa

Jezero Posavsko

10

+

Cisterna na traktorsku vuću 5000 lit., prijenosna motorna pumpa

Desno Željezno

10

+

Cisterna na traktorsku vuću 5000 lit.

Desna Martinska Ves

10

+

Vozilo s posadom za gašenje požara (1+6) s ugradbenom pumpom, prijenosna motorna pumpa

Žirčica

10

+

Vozilo s posadom za gašenje požara (1+6) i ugradbenom pumpom, vozilo s posadom za gašenje požara (1+8) i prijenosnom
motornom pumpom (kombi vozilo)

Tišina Kaptolska

10

+

Vozilo s posadom (1+2) za gašenje požara i rezervoarom za
vodu 5000 lit. (autocisterna), prijenosna motorna pumpa, vozilo
za prijevoz vatrogasaca (1+8), kombi vozilo

Bok Palanjački

10

+

Vozilo s posadom za gašenje požara (1+6) i ugradbenom pumpom,
cesterna na traktorsku vuću 3000 lit., prijenosna motorna pumpa

Lijeva M. Ves

10

+

Vozilo s produženom kabinom s posadom za gašenje požara
(1+6), rezervoarom vode 1600 lit. pjenilo u karnistrima 2x20 lit.
s potrebnim međumješalicama i opremom za gašenje požara
(navalno vozilo), vozilo s posadom za gašenje požara (1+8) i
prijenosnom motornom pumpom (kombi vozilo)

Lijevo Trebarjevo

10

+

Cisterna na traktorsku vuću 3200 lit., prijenosna motorna pumpa

Lijeva Luka

10

+

Cisterna na traktorsku vuću 5000 lit., prijenosna motorna pumpa,
vozilo s posadom za gašenje požara (1+6) i ugradbenom pumpom

Tišina Erdedska

10

+

Vatrogasno vozilo s rezervoarom vode od 4 500 litara i pjenila
400 litara, dupla kabina (1+5) vatrogasaca, vitlo za brzo gašenje
i bacač vode na vozilu
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DVD Desno Trebarjevo je središnje društvo s najopremljenijom postrojbom. Ostala DVD su zadovoljavajuće
opremljena i popunjena operativnim vatrogascima.
Osiguranje uvjeta za pravovremenu (15 minuta) i
učinkovitu intervenciju odgovarajućim brojem vatrogasaca traži uspostavu učinkovite službe uzbunjivanja.
DVD Desno Trebarjevo za 5 minuta uzbuni i okupi
postojećim sredstvima dojave i sirenom za uzbunjivanje do 10 ljudi. Dodatnim opremanjem (mobitelima)
osigurava se potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca
za prvi izlaz (min. 10 ljudi).
Prosječna visoka starost vatrogasne tehnike i
opreme nameće potrebu nabavke novije, ali u skladu s
mogućnostima. Sada raspoloživa vozila i tehnika traže
daljnje ulaganje u razvoj vatrogastva kao okosnice
sustava zaštite i spašavanja.
U cilju provedbe unapređenja vatrogastva Općina
je u 2012. godini izdvojila 120.000,00 kuna.
2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM
I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i uz vatrogastvo
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Martinska Ves. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
prema vlastitim Operativnim Planovima djelovanja i
Planu djelovanja civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav
zaštite i spašavanja.
Do sada je Općina Martinska Ves za potrebe Vlastitog pogona nabavila rovokopač JCB motorni čamac
za spašavanje.
Navedena sredstva su smještena u Vlastitom pogonu
i služe za redovnu djelatnost, a u slučaju velikih nesreća ili katastrofa koristit će se kao operativne snage.

Petak, 8. ožujka 2013.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:
-

Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves¸
Predsjednik: Mijo Brlečić, kontakt: 098/390 100,
091/112 0009
Zapovjednik: Dražen Marjanić, kontakt:
099/3145 863
Zamjenik zapovjednika: Josip Brlečić, kontakt:
098/1653 433
Tajnik: Vlado Brlečić, kontakt: 098/1609 473

-

DVD-i ustrojeni na području općine,

-

Policijska postaja Sisak,

-

Komunalna služba,

-

Hrvatske vode, VGI Banovina i poduzeće koje
se bavi obranom od poplava (Vodoprivreda d.d.,
Sisak),

-

DP Elektra Sisak,

-

Dom zdravlja Sisak,

-

Zavod za javno zdravstvo SMŽ,

-

Veterinarska stanica Sisak d.o.o.,

-

Hrvatska uprava za ceste,

-

Županijska uprava za ceste,

-

Hrvatske šume, Šumarija Sisak,

-

Operateri u fiksnoj i mobilnoj telefoniji,

-

Centar za socijalnu skrb Sisak,

-

Gradsko društvo crvenog križa Sisak,

-

Specijalizirane udruge građana (kao što su
GSS, ronilački klubovi, itd.),

-

mobilizirani ljudski i materijalni-tehnički potencijali (sukladno članku 30. Zakona o zaštiti i
spašavanju),

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i
spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i
Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti
Općine.

DOM ZDRAVLJA SISAK
SISAK, Kralja Tomislava 1,

Ravnateljica

Nikolina Pintar			

				

tel. 567-110

				

fax. 567-192

HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Služba Hitne medicinske pomoći na području Sisačko-moslavačke županije ima jedinstveni operativni centar
u Sisku, Kralja Tomislava 1, na tel. 194, ili 112.
ORGANIZACIJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
DOM ZDRAVLJA SISAK
Ravnateljica
tel. 567-110
SISAK, Kralja Tomislava 1
Nikolina Pintar
fax. 567-192
Služba hitne medicinske pomoći
tel. 194, 112
Zdravstvena zaštita u djelatnosti HMP se osigurava na slijedeći način:						
					

Petak, 8. ožujka 2013.
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Lokacija rada
SISAK
(pripadajuća naselja i općine
Martinska Ves, Lekenik i Sunja)

Način rada HMP
Način rada sanitetskog prijevoza
24-satni rad sa 7 timova HMP
4 - tima sanitetskog prijevoza u dvije
(vikendima, blagdanima i neradnim smjene radnim danima, subotama samo
danima rade po 2 tima HMP)
prva smjena, ostalo neradno vrijeme
samo pripravnost za vitalno ugrožavajuće slučajeve

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU
I SPAŠAVANJE
a) Crveni križ
Hrvatski crveni križ, Zajednica društava crvenog
križa SMŽ, Gradsko društvo crvenog križa Sisak - čine
važnu okosnicu zaštite i spašavanja svojim ljudstvom
i materijalnim resursima
Crveni križ se angažira s ciljem osiguranja pravovremenog smještaja i pomoći u nužnom osiguranju
neophodnih sredstava, te vođenja evidencije o evakuiranim i zbrinutim građanima.
-

prikupljaju i raspoređuju potrebna materijalna
sredstva neophodna za normalan život evakuiranog stanovništva

-

pružaju prvu pomoć i vrše kućnu njegu

-

surađuju sa domovima zdravlja, ekipama za
socijalnu skrb, mjesnim odborima i postrojbama
civilne zaštite.

Crveni križ Grada Siska ima 14 stalno zaposlenih i
određeni broj volontera koji se mogu po potrebi uključiti.
Raspolažu sa opremom koja omogućava smještaj:
-

šator 30 m² - 3 kom.,

-

madraci - 150 kom.,

-

pokrivači - 200 kom.,

-

komplet prve pomoći - 30 kom.

Ostala tehnika i oprema:
-

nosila - 30 kom.,

-

motorna pumpa za ispumpavanje vode - 1 kom.,

-

vozila:
- pickup 1 kom.,
- kombi za prijevoz ljudi 1 kom.,
- osobno 3 kom.

4. CIVILNA ZAŠTITA
Općina Martinska Ves je Odlukom Općinskog vijeća
o osnivanju postrojbi Civilne zaštite za područje Općine
Martinska Ves, KLASA: 811-01/11-01/02, URBROJ:
2176/15-11-1, od 9. kolovoza 2011. godine, ustrojila
slijedeću postrojbu civilne zaštite za svoje područje:
- Postrojbu opće namjene sa 35 obveznika.
Navedena postrojba CZ je popunjena obveznicima
civilne zaštite, koji su dobiveni na raspored od Ureda
za obranu Sisak. Ista nije opremljena osobnom ni
skupnom opremom.
Općina Martinska Ves je u svom proračunu u 2013.
godini osigurala 10.000,00 kuna.
Općinski načelnik je mišljenja da je prema sadašnjoj
procjeni navedena postrojba civilne zaštite sa ukupno
35 obveznika, uz snage koje se u okviru svojih djelatnosti bave nekim vidom zaštite i spašavanja, optimalna
u uvjetima potrebe zaštite i spašavanja na području
Općine, dok na Općinskom načelniku i Vijeću ostaje
da u okviru svojih mogućnosti sukladno članku 28. i
29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«,
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) osigura sredstva za
opremanje navedene postrojbe civilne zaštite i drugih
operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage na našem području ne bi bile dostatne
Općina može računati na pomoć snaga i sredstava
drugih gradova i općina, te županijskih postrojbi CZ i
organiziranih snaga zaštite i spašavanja županije kao i
iz drugih županija, te snaga i sredstava Hrvatske vojske.

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
RB.
1.

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
VATROGASTVO
- opremanje, angažiranje i dr.
(Javna vatrogasna postrojba, vatrogasna zajednica, DVD-a)

2.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
REDOVITA DJELATNOST
(JP za održavanje komunalne infrastrukture, hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna skrb, veterinarske službe, zaštita okoliša, pravne
osobe od interesa za ZIS, i dr.)

3.

UDRUGE GRAĐANA
(crveni križ, ronilački klubovi, radioamateri, planinari, lovačka
društva i dr.)

Realizirano u
2012. (kn)

Planirano za
2013. god. (kn)

120.000,00

130.000,00

75.779,83

500.000,00

0.000,00

0.000,00
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Realizirano u
2012. (kn)

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
CIVILNA ZAŠTITA
(opremanje, osposobljavanje, smotriranje, angažiranje, osiguravanje
uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju)

UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

II. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MARTINSKA VES
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja u stvari predstavljaju zbir svih potreba
redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom i
spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti (vatrogastvo,
hitna pomoć, crveni križ, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture, veterinarstvo i dr.) u koje
ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.

-

-

nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim vlastitim programima
i razvojnim projektima

-

U daljnjem planiranju iskazati plan materijalnotehničkog razvoja (nabava opreme i sredstava),
razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke
i vježbi), daljnji razvoj sustava organizacije i
djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati
dodatne potrebe za djelovanje u jedinstvenom
sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih
nesreća i katastrofa.

10.000,00

202.557,74

640.000,00

Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem
bave u redovnoj djelatnosti kao npr.: hitna pomoć,
javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske
službe, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija,
čistoća, groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita
bilja, humanitarne organizacije, ustrojene su i
djeluju na području Općine Martinska Ves ili
zajednički djeluju za područja Grada Siska i
Općine Martinska Ves. Sve ove službe trebaju
zbog potrebe praćenja stanja ubuduće redovito
davati analize stanja bitne za sustav zaštite
i spašavanja kako samih službi tako i njihov
utjecaj na razvoj sustava zaštite i spašavanja.

temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba
djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa,
te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti načine i izvore financiranja za
bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za
zaštitu i spašavanje.

4. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja,
zapovjedništvo, postrojba i druge sposobnosti
civilne zaštite:
-

U proračunu za 2013. godinu osigurati sredstva
za opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
postrojbe civilne zaštite, koju je osnovala Općina.

-

U daljnjem razvoju sustava Procjene ugroženosti
i Planova zaštite i spašavanja izraditi srednjoročni plan razvoja, osobnom i materijalnom
sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim
sredstvima u proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnostima djelovanje na sprječavanju
i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze
mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara redovita djelatnost.

-

Istovremeno u srednjoročnom planu iskazati
mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera
zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i
spašavanja (po usvajanju istog).

1. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva
i postrojbe)
-

6.777,91

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJA

U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo
moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve
pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem
razvoju treba povesti računa o ravnomjernijem razvoju
svih komponenti.
Obzirom da je Općina u 2012. godini izdvojila
sredstva za razvoj civilne zaštite u iznosu 6.777,91 kn,
potrebno je, sukladno zakonskim obvezama (članka 28.
i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i u Proračunu za
2013. godinu planirati iznos od 10.000,00 kuna za
razvoj civilne zaštite.

Planirano za
2013. god. (kn)

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI

Dakle smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom
utvrđenih nedostataka odnosno minusa svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što
bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih
nesreća i katastrofa.
Općina Martinska Ves je ukupno gledajući poduzela
niz aktivnosti, te uložila znatna sredstva za razvoj
sustava zaštite i spašavanja na svom području. Zbog
čega možemo istaći da je sustav zaštite i spašavanja
na našem području dostigao zadovoljavajuću razinu.

Petak, 8. ožujka 2013.

Petak, 8. ožujka 2013.

5.

5. SKLANJANJE
-
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Zakonskim propisima i Prostornim planovima
na području Općine Martinska Ves predviđeno
je organizirati sklanjanje u zaklonima (podrumima i drugim prikladnim prostorima) na cijelom
području Općine.

6. STUPANJE NA SNAGU
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit
će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/13-01/02
URBROJ: 2176/15-13-1
Martinska Ves, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.

4.
Na temelju članka 30. i 92. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 38/09), Općinsko
vijeće Općine Martinska Ves, na 27. sjednici održanoj
4. ožujka 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika, za razdoblje srpanj - prosinac
2012. godine

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od
požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Plana zaštite
od požara Općine Martinska Ves, Odluke o izmjeni i
dopuni Plana zaštite od požara KLASA: 214-02/0401/01, URBROJ: 2176/15-04-8 od 2. srpnja 2004.
godine; Odluke o izmjeni i dopuni Plana zaštite od
požara KLASA: 214-02/04-01/01, URBROJ: 2176/1508-16 od 31. srpnja 2008. godine, te Odluke o izmjeni
i dopuni Plana zaštite od požara (»Službeni vjesnik«,
broj 33/11) i članka 30. i 92. Statuta Općine Martinska
Ves (»Službeni vjesnik, broj 38/09), Općinsko vijeće
Općine Martinska Ves, na 27. sjednici održanoj 4.
ožujka 2013. godine, donijelo je
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Martinska Ves za 2012. godinu
Članak 1.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području
Općine Martinska Ves potrebno je u 2012. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe.

Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu općinskog
načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine.
Članak 2.
Izvješće o radu Općinskog načelnika čini sastavni
dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/13-01/01
URBROJ: 2176/15-13-1
Martinska Ves, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.

b) U središnjim DVD-ima organizirati vatrogasna
dežurstva tako da se osigura djelotvorna i
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe
kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u
slučaju požara. Osigurati funkcioniranje dojave
za požar na telefonski broj 93 (ubuduće 193) i
sustava za uzbunjivanje vatrogasaca u središnjem
vatrogasnom društvu. Osigurati prosljeđivanje
SMS porukama za sve operativne vatrogasce
na području cijele Općine.
Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe, Vatrogasna zajednica
općine.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području
Općine Martinska Ves.
Izvršitelj zadatka:
Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves.
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1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
Općina Martinska Ves, dužna je organizirati
dimnjačarsku službu na svom području sukladno
važećem propisu.
Izvršitelj zadatka:
općina.
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za
vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem
prostora.
Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne
postrojbe, Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves.
b) Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.a) ovog Provedbenog
plana.
Izvršitelj zadatka:
Vatrogasna zajednica općine Martinska Ves,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni
ured Sisak.
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca
od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije
do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je,
sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati
dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih
radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.
Također je potrebno u tehničkom smislu osigurati
trajno i učinkovito funkcioniranje vatrodojave i
sustava za uzbunjivanje operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne
postrojbe, Vatrogasna zajednica općine Martinska Ves
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske
dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obvezno je
primijeniti mjere zaštite od požara sukladno
važećim propisima.
		 Izvršitelj zadatka:
		 Općina Martinska Ves.

Petak, 8. ožujka 2013.

3.2. U svim selima i naseljima na području općine
sustavno poduzimati potrebne mjere kako
bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U
većim kompleksima pravnih osoba osigurati
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
		 Izvršitelj zadatka:
		 pravne osobe koje upravljaju javnim cestama
sukladno važećim propisima, općina, pravne
osobe koje su vlasnici većih proizvodnih
kompleksa.
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i
tlak
		 Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno
važećim propisima.
		 Izvršitelj zadatka:
		 općina.
3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
		 Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti
uskladiti s važećim propisima.
		
		 Izvršitelj zadatka:
		 općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću
javne vodoopskrbe.
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
		 Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i
pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja
požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe
gašenja požara.
		 Izvršitelj zadatka:
		 općina, Hrvatske vode.
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
a) Sukladno Zakonu o otpadu (»Narodne novine«,
broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) otpad se,
smije skladištiti, oporabljivati i/ili zbrinjavati
samo u građevinama i uređajima određenim za
tu namjenu na propisani način. Sva odlagališta
otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 117/07 i
111/11), potrebno je sanirati i zatvoriti. Na svim
odlagalištima je potrebno osigurati odgovarajući
vatrogasni pristup.

Petak, 8. ožujka 2013.
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Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe koje upravljaju odlagalištima, te pravne osobe koje obavljaju komunalnu
djelatnost
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite
od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno
je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti
od požara.
Izvršitelj zadatka:
općina.
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio,
televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno
i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera
zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka:
Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves,
općina.
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim
sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih
površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog
karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara
PU sisačko-moslavačke, u cilju poduzimanja
potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju
moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka:
općina, Vatrogasna zajednica općine Martinska
Ves.
d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova
i kanala sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka:

f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se
mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni
putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka:
općina, pravne osobe koje obavljaju komunalnu
djelatnost, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici
zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za
gašenje požara.
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom
uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti
čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa
tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja
požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati
požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka:
Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.,
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke
županije i općina.
Članak 2.
Nadležno upravno tijelo općine Martinska Ves upoznat će sa sadržajem ovog Provedbenog plana sve
pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji
pojedinih zadataka.
Članak 3.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz
ovog Provedbenog plana, osigurana su u Proračunima
izvršitelja zadatka.
Članak 4.
Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog
plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Martinska
Ves dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne
uprave za vatrogastvo.
Članak 5.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Martinska Ves.

gradovi i općine
e) Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka:
Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne
građevine te za građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu
melioracijsku odvodnju Županija.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-02/12-01/03
URBROJ: 2176/15-13-5
Martinska Ves, 4. ožujka 2013.
Predsjednica
Darinka Dojder, v.r.
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Petak, 8. ožujka 2013.

Petak, 8. ožujka 2013.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 6 - Stranica 247

Stranica 248 - Broj 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Petak, 8. ožujka 2013.

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd

2.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Gvozd

3.

1.
225

229

231

4.

Odluka o razrješenju članice Socijalnog
vijeća

232

5.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom
redu

232

6.

Odluka o izmjenama Odluke o djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem
koncesije na području Općine Gvozd

8.

9.

234

AKTI MANDATNE KOMISIJE

Odluka o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna Općine Gvozd za 2013. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Gvozd

7.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata u uredskom
poslovanju Općine Gvozd za 2013. godinu

1.

2.

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine
Gvozd

234

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gvozd

234

Izvješće o prestanku mandata članici
Općinskog vijeća Snježani Arlov

235
236

1.

Odluka o stjecanju nekretnine u postupku
namirenja potraživanja

236

2.

Odluka o pokretanju postupka prodaje
dijela nekretnine u vlasništvu Općine
Martinska Ves

236

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja u 2012. godini, te
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Martinska Ves u 2013. godini

237

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj
- prosinac 2012. godine

243

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Martinska
Ves za 2012. godinu

243

3.

233

prestanku mandata članici
vijeća Miri Matić i početku
dužnosti zamjenice članice
vijeća Općine Gvozd Snje-

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

233

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika Općine Gvozd koji
dužnost na koju su izabrani obnašaju
profesionalno

Izvješće o
Općinskog
obnašanja
Općinskog
žane Arlov

4.

5.

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

