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33.
Na  temelju  članka  36.,  st.  9.  Zakona  o 

održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13)  i 
članka 59. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik 
4/09,  2/13,  6/13  i  4/15)  OPĆINSKI  NAČELNIK 
OPĆINE DRAGALIĆ podnosi
 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Dragalić za 2015. godinu
 

1. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje 
komunalnog otpada 

− organiziranim  skupljanjem  i  odvozom 
otpada  obuhvaćena  su  sva  naselja  općine 
Dragalić 

− prikupljanje  i  odvoz  otpada  na  području 
općine  Dragalić  provodi  poduzeće 
Odlagalište d.o.o.  za komunalne djelatnosti 
iz Nove Gradiške

− komunalni  otpad  prikuplja  se  u  posudama 
od 120 litara  za  domaćinstva,  80  litara  za 
samačka  i  staračka  domaćinstva  i  1.100 
litara  za  pravne  osobe,  u  pravilu  1  puta 
tjedno

− komunalni  otpad s  područja općine odvozi 
se na odlagalište otpada «Šagulje-Ivik» koje 
se nalazi na području Grada Nova Gradiška

 
2. Odvojeno prikupljanje otpada
− u 2015.  godini  Općina Dragalić provela je 

postupak  nabave  24  spremnika  od  1100 
litara za odvojeno prikupljanje otpada čija se 
vrijedna  sredstva  mogu  iskoristiti  (PET 
ambalaža, papir, staklo, tekstil)

− spremnici  za  odvojeno  prikupljanje  otpada 
raspoređeni su na 12 zelenih otoka, u svim 
naseljima na području općine

− za nabavu spremnika utrošeno je 69.412,50 
kn, od čega FZOEU 55.530,00 kn (80%) i 
Općina Dragalić 13.882,50 kn (20%)

− za  propisno  označavanje  spremnika 
utrošeno je 1.050,00 kn

− nakon  postavljanja  spremnika  na  zelene 
otoke,  korisnici  su  upozoreni  na  obvezu 
odvojenog  prikupljanja  otpada  u  za  to 
predviđene spremnike, te su izdana uputstva 
za provedbu istog

− pražnjenje spremnika obavlja se po potrebi, 
a obavlja ga tvrtka Odlagalište d.o.o. Nova 
Gradiška

− na  području  općine  planirana  je  izgradnja 
reciklažnog dvorišta, te je za tu namjenu u 
Proračunu za 2016. godinu planiran iznos od 
220.000,00  kn,  od  čega  20.000,00  za 
projektnu  dokumentaciju  i  200.000,00  za 
izgradnju

− odvoz  glomaznog  otpada  organizira  se  u 
pravilu dva puta godišnje (u proljeće i jesen)

 
3. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta
− s obzirom da se komunalni otpad s područja 

općine  odvozi  na  odlagalište  koje  je  na 
području  Grada  Nova  Gradiška,  nije  bilo 
potrebe za uspostavljanjem posebnih mjera i 
nadzora odlagališta otpada

 
4. Aktivnosti na sanaciji onečišćenog okoliša 

i neuređenih odlagališta
− u  2015.  godini  nije  bilo  sanacija  divljih 

odlagališta otpada
 

Stanje po pitanju gospodarenja otpadom na 
području  općine  Dragalić  je  zadovoljavajuće. 
Odvozom  komunalnog  otpada  obuhvaćena  su  sva 
naselja, a broj korisnika se konstantno povećava. 

Postavljanjem  zelenih  otoka  značajno  se 
smanjila i količina komunalnog otpada što je i cilj 
provedbe mjera gospodarenja otpadom.

Ukupno je na provedbi mjera gospodarenja 
otpadom, u 2015. godini utrošeno 70.462,50 kn, od 
čega 14.932,50 kn iz proračuna Općine Dragalić, te 
55.530,00  od  strane  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i 
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energetsku učinkovitost.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA: 351-01/16-01/01
URBROJ: 2178/27-16-1
Dragalić, 03.03.2016.
 OPĆINSKI NAČELNIK
          Zvonimir Karlik, v.r.
 

34.
Na temelju članka 30. stavka 5.  Zakona o 

komunalnom  gospodarstvu  (“Narodne  novine”  br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
147/14),  te  članka  59.  Statuta  Općine  Dragalić 
(“Službeni  glasnik”  broj  4/09,  2/13,  6/13  i  4/15) 
OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  DRAGALIĆ 
podnosi Općinskom vijeću
 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 

I.
Utvrđuje  se  da  je  u  tijeku  2015.  godine 

izvršen Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture kako slijedi:
 
1. Izgradnja cesta i javnih površina
Opis aktivnosti Planirano Ostvareno

Adaptacija i izgradnja 
nerazvrstanih cesta
Projektna dokumentacija 
nerazvrstanih cesta 
 

      
220.000,00

        
25.000,00

0

18.375,00

Ukupno: 245.000,00 18.375,00
 

II.
Izvješće  je  izrađeno  na  temelju  stvarno 

izvedenih radova koji su planirani u godišnjem 
Programu za 2015. godinu.
 

III.
Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću 

Općine Dragalić na usvajanje.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/08
URBROJ: 2178/27-16-1
Dragalić, 07.03.2016.
      OPĆINSKI NAČELNIK
          Zvonimir Karlik, v.r.

 
 35.
 Na temelju članka 28. stavka 4.  Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
147/14),  te  članka  59.  Statuta  Općine  Dragalić 
(“Službeni  glasnik”  broj  4/09,  2/13,  6/13  i  4/15) 
OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  DRAGALIĆ 
podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja  komunalne 

infrastrukture 
u Općini Dragalić za 2015. godinu

 
I.

Utvrđuje  se  da  je  u  tijeku  2015.  godine 
izvršen Program održavanja komunalne 
infrastrukture u Općini Dragalić kako slijedi:

1.   Održavanje javnih površina
 Planirano Ostvareno

- ručno i strojno košenje trave 
u parkovima, dječjim 
igralištima i ostalim zelenim 
površinama u razdoblju 
travanj-listopad, sađenje 
cvijeća  90.000,00 83.050,31
 
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
 Planirano Ostvareno

- održavanje nerazvrstanih 
cesta- nasipavanje tucanikom 38.000,00 22.659,68
 
3. Javna rasvjeta
 Planirano Ostvareno

-zamjena i popravci 
rasvjetnih tijela 
povjereni su tvrtci 
Elektrograditeljstvo, Zagreb
- utrošak električne energije 
za javnu rasvjetu 

20.000,00
 

107.100,00

18.010,00
 

107.008,27

Ukupno: 127.100,00 125.018,27
 
4. Uređenje parkova
 Planirano Ostvareno



STRANICA 3 - BROJ 2                                      SLUŽBENI GLASNIK, UTORAK 22.03.2016.

- saniranje štete nakon 
nevremena- park Medari 5.000,00 4.920,00
 
5. Uređenje dječjih igrališta
- odžavanje, popravak i 
nabava igrački

Planirano Ostvareno

 5.000,00 -
 
6. Uređenje groblja
 Planirano Ostvareno

- bojanje ograde na grobljima, 
sadnja čempresa, borova i dr. 
ukrasnih zimzelenih sadnica

9.500,00 0

 
II

Izvješće  je  rađeno  na  temelju  stvarno 
izvedenih radova komunalnih djelatnosti, a radovi su 
planirani  u  godišnjem  Programu  rada  za  2015. 
godinu.

III.
Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću 

Općine Dragalić na usvajanje.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/09
URBROJ: 2178/27-16-1
Dragalić, 07.03.2016.

 OPĆINSKI NAČELNIK
      Zvonimir Karlik, v.r.
 
 
36.

Na  temelju  članka  59.  Statuta  Općine 
Dragalić («Službeni glasnik» broj 4/09, 2/13, 6/13 i 
4/15)  OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE 
DRAGALIĆ  podnosi Općinskom vijeću
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Programa utroška sredstava od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i 

naknada poljoprivrednog zemljišta na području 
Općine Dragalić u 2015. godini 

 
I

Utvrđuje  se  da  je  u  tijeku  2015.  godine 
izvršen  Program  utroška  sredstava  od  prodaje, 
zakupa,  dugogodišnjeg  zakupa  i  naknada 
poljoprivrednog  zemljišta  na  području  Općine 
Dragalić kako slijedi:
 

Opis Planirano Ostvareno

Program uređenja ruralnog 
prostora
- održavanje poljskih puteva 285.000,00 263.920,98

Poticajne mjere za 
unapređivanje poljoprivrede 
za:
 
- izobrazbu poljoprivrednika
- kontrolu plodnosti tla

35.000,00 33.730,00
 
 

32.300,00
1.430,00

                                           
Ukupno: 320.000,00 297.650,98
  

II
 Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću 
Općine Dragalić na usvajanje.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

 
KLASA: 320-02/16-01/05
URBROJ: 2178/27-16-1
Dragalić, 08.03.2016.

     OPĆINSKI NAČELNIK
          Zvonimir Karlik, v.r.

 

168.
Na temelju članka 61. a stavka 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01,  129/05, 
109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13-
pročišćeni  tekst)  i  članka  34.  Statuta  Općine 
Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13 i 
4/15)  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ 
na 15. sjednici održanoj 21.03.2016. godine, donosi
 

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora Medari

Članak 1. 
Općinsko  vijeće  Općine  Dragalić  ovom 

odlukom raspisuje izbore za članove vijeća mjesnog 
odbora Medari.

Članak 2. 
Za  dan  izbora  određuje  se  nedjelja 

22.05.2016. godine.
Članak 3.

Ova  Odluka  objavit  će  se  u  “Službenom 
glasniku”, a stupa na snagu 30. ožujka 2016. 
godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

 
Klasa: 026-02/16-01/01
Urbroj: 2178/27-16-2
Dragalić, 21.03.2016. 

PREDSJEDNIK
      OPĆINSKOG VIJEĆA
          Zlatko Bunjevac, v.r. 

169.
Na  temelju  članka  6.  stavak  2.  Zakona  o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne 
novine» broj  125/11  i  64/15)  i  članka  34.  Statuta 
Općine Dragalić («Službeni glasnik» broj 4/09, 2/13, 
6/13  i  4/15),  OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE 
DRAGALIĆ na  15.  sjednici  održanoj  21.03.2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog 

prostora
 
I.

Općinsko vijeće Općine Dragalić  odobrava 
sklapanje ugovora  o zakupu poslovnog  prostora u 
Dragaliću, Trg sv. I. Krstitelja 2, površine 39,50 m2 
na k.č.  br.  299 s  HP-  Hrvatskom poštom d.d.  bez 
provedbe javnog natječaja.

Općina  Dragalić  daje  u  zakup  poslovni 
prostor Hrvatskoj pošti d.d. Zagreb, Jurišićeva 13,  
OIB 87311810356.

II.
 Mjesečna zakupnina za poslovni  prostor  iz 
točke  I.  ove  Odluke  iznosi  1,00  kn  za  metar 
kvadratni.

III.
Ovlašćuje  se  općinski  načelnik  za 

potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 

IV.
Ova  Odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom glasniku».
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/16-01/01
Urbroj: 2178/27-16-3
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA
         Zlatko Bunjevac, v.r.

 

170.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj 

skrbi («Narodne novine» broj 157/13) i članka 34. 
Statuta  Općine  Dragalić  («Službeni  glasnik»  broj 
4/09,  2/13,  6/13  i  4/15),  OPĆINSKO  VIJEĆE 
OPĆINE  DRAGALIĆ  na  15.  sjednici  održanoj 
21.03.2016. godine, donosi
 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj 

skrbi na području Općine Dragalić
 

Članak 1.
U  Odluci  o  socijalnoj  skrbi  na  području 

Općine Dragalić («Službeni glasnik» br. 4/14) u 
članku 6.  stavku  1.  iza  riječi:  «naknade» briše  se 
točka i dodaju riječi: »(u daljnjem tekstu: ZMN).»
 

Članak 2.
U članku 7. iza riječi: «komunalnog otpada» 

dodaje se zarez i riječ: «plina».  
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji 

glase: 
«Korisnicima  koji  ostvaruju  pravo  na 

naknadu za  troškove stanovanja  iz  stavka  1.  ovog 
članka  primarno se  podmiruju troškovi  komunalne 
naknade,  a  potom  im  se  podmiruju  dio  ostalih 
troškova  stanovanja  za  koje  su  priložene  preslike 
računa.  Općina  djelomično  ili  u  cijelosti  izvršava 
plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi 
koja  je  pružila  usluge  za  troškove  navedene  u 
prethodnom stavku ovog članka.

Naknada za troškove stanovanja odobrava se 
do iznosa 3% visine sredstava za ZMN utvrđenih 
prema članku 30. Zakona o socijalnoj skrbi.»
  

Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi: 
«Naknada  za  podmirenje  troškova 

najamnine  uplaćuje  se  na  žiro  račun  najmodavca 
temeljem  ugovora  o  najmu  ovjerenog  kod  javnog 
bilježnika i poreznoj upravi.»
 

Članak 4.
Naslovi iznad članaka 11., 12. i 13. i članci 

11., 12. i 13. brišu se. 
Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi:
«1.2.  Naknada  za  podmirenje  komunalne 

naknade».
Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: 
«Pomoć  za  podmirenje  troškova  prehrane 

temeljem  podatka o mjesečnom iznosu dobivenom 
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od osnovne škole uplaćuje se Osnovnoj školi.»
 

Članak 6.
U članku 23. iza stavka 2. dodaju se stavci 

3., 4. i 5. koji glase:
 «Uz  zahtjev  za  ostvarivanje  prava  za 
troškove stanovanja korisnik obvezno mora priložiti:

− presliku  rješenja  Centra  za  socijalnu  skrb 
Nova  Gradiška  o  priznavanju  prava  na 
zajamčenu minimalnu naknadu i posljednju 
poštansku  isplatnicu  za  zajamčenu 
minimalnu naknadu,

− presliku računa za troškove stanovanja 
− OIB svih članova kućanstva/samaca
− Ugovor  o  najmu  stana  za  slobodno 

ugovorenu  najamninu  ovjeren  kod  javnog 
bilježnika  i  Poreznoj  upravi  za  korisnike 
kojima  se  utvrđuje  pravo  na  troškove 
najamnine.

 
Korisnicima  koji  su  ostvarili  pravo  na 

pomoć  za  podmirenje  troškova  stanovanja 
Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o pravu na 
naknadu  za  troškove  stanovanja  i  isti  troškovi 
obračunavaju  se  mjesečno,  a  podmiruju  se  iz 
sredstava  Općinskog  proračuna  tromjesečno  u 
travnju  za  siječanj,  veljaču  i  ožujak,  u  srpnju  za 
travanj,  svibanj  i  lipanj,  u  listopadu  za  srpanj, 
kolovoz i  rujan i  u prosincu za listopad,  studeni  i 
prosinac.
 Kada korisnik umre, pravo prestaje i isplata 
se obustavlja od dana kada je ta okolnost nastupila 
bez donošenja rješenja.»
 

Članak 7.
Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u «Službenom glasniku».

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 550-01/16-01/06
Urbroj: 2178/27-16-2
Dragalić, 21.03.2016.
 PREDSJEDNIK

     OPĆINSKOG VIJEĆA
        Zlatko Bunjevac, v.r.

 

171.
Na temelju  članka 21.  stavka  1.  Zakona o 

sustavu  civilne  zaštite  (“Narodne  novine”  broj 

82/15)  i  članka  34.  Statuta  Općine  Dragalić 
(“Službeni  glasnik”  broj  4/09,  2/13,  6/13  i  4/15) 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 15. 
sjednici održanoj 21.03.2016. godine, donijelo je 

 
ODLUKU

o izmjenama Odluke o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić

 
I

Mijenja  se  naziv  Odluke  o  imenovanju 
članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić 
(Službeni glasnik br. 6/13) tako da glasi: 
„Odluka  o  imenovanju  članova  Stožera  civilne 
zaštite Općine Dragalić“.
 

II
U točki I naziv „Stožer zaštite i spašavanja“ 

mijenja se i glasi: „Stožer civilne zaštite“.
 

III
U točki II naziv „Stožer zaštite i spašavanja“ 

mijenja se i glasi: „Stožer civilne zaštite“.
 

IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u Službenom glasniku.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

 
Klasa: 810-01/16-01/01
Urbroj: 2178/27-16-3
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
       OPĆINSKOG VIJEĆA
          Zlatko Bunjevac, v.r.

 

172.
Na temelju članka 17.  stavak 1.  alineja 1.  

Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” 
broj  82/15)  i  članka  34.  Statuta  Općine  Dragalić 
(“Službeni  glasnik”  broj  4/09,  2/13,  6/13  i  4/15) 
OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  DRAGALIĆ  na 
svojoj  15.  sjednici  održanoj  21.03.2016.  godine, 
donijelo je
 

Analizu stanja sustava civilne zaštite 
na području Općine Dragalić 

u 2015. godini
 

Odredbom  članka  17.  Zakona  o  sustavu 
civilne  zaštite  (»Narodne  novine«  broj  82/15) 
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određeno  je  da  predstavničko  tijelo  u  postupku 
donošenja  proračuna  razmatra  i  usvaja  godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite  s  financijskim  učincima  za  trogodišnje 
razdoblje  te  smjernice  za  organizaciju  i  razvoj 
sustava  koje  se  razmatraju  i  usvajaju  svake  četiri 
godine.

Civilna  zaštita  je  sustav  organiziranja 
sudionika,  operativnih  snaga  i  građana  za 
ostvarivanje  zaštite  i  spašavanja  ljudi,  životinja, 
materijalnih i  kulturnih dobara i  okoliša u velikim 
nesrećama  i  katastrofama  i  otklanjanja  posljedica 
terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne) 
samouprave  dužne  su  organizirati  poslove  iz  svog 
samoupravnog  djelokruga  koji  se  odnose  na 
planiranje,  razvoj,  učinkovito  funkcioniranje  i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Ova  analiza  uključuje  sve  poduzete 
aktivnosti  vezane  za  sustav  civilne  zaštite  u 
narečenom razdoblju.
 
I            CIVILNA ZAŠTITA
A.     STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U  2015.  godini  nije  bilo  potrebe  za 
aktivacijom Stožera civilne zaštite.
            
B.     PROCJENA UGROŽENOSTI

Stupanjem  na  snagu  novog  Pravilnika  o 
metodologiji  za  izradu  procjena  ugroženosti  i 
planova zaštite i spašavanja (NN br. 30/14 i 67/14) 
poduzete su aktivnosti za izmjene i dopune Procjene 
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara  i  okoliša  od  katastrofa  i  velikih  nesreća 
Općine  Dragalić,  te  Plana  zaštite  i  spašavanja 
Općine Dragalić. 
 
C.     ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno  Pravilniku  o  mobilizaciji  i 
djelovanju  operativnih  snaga  zaštite  i  spašavanja 
("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08) Općine više 
ne trebaju imenovati zapovjedništva CZ. 
 
D.     POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

U  2015.  godini  članovi  postrojbe  civilne 
zaštite  opće  namjene  prošli  su  osposobljavanje  za 
zaštitu i spašavanje od poplave, te osposobljavanje 
za pružanje prve pomoći unesrećenim osobama.

U  2015.  godini  izvršena  je  nabava  dijela 
opreme  za  članove  postrojbe  civilne  zaštite  opće 
namjene u iznosu od 4.976,25 kn.
 
II            VATROGASTVO 

Na  području  Općine  Dragalić  djeluje 
Dobrovoljno  vatrogasno  društvo  Dragalić  (u 
daljnjem  tekstu:  DVD  Dragalić),  a  Procjenom  i 

Planom  ugroženosti  od  požara  i  tehnoloških 
eksplozija na području Općine Dragalić određen je 
broj  od  20  operativnih  članova  vatrogasne 
postrojbe.  

Za  rad  i  opremanje  DVD-a  Dragalić  iz 
Proračuna  Općine  za  2015.  godinu  isplaćena  su 
sredstva  za  redovnu djelatnost  u  iznosu  36.651,00 
kn, te za opremu 10.000,00 DVD Dragalić izvršava 
opremanje, osposobljavanje i usavršavanje  članova 
prema planovima zaštite od požara.

U 2015. godini DVD Dragalić izašlo je na 
ukupno  2  intervencije,  a  obje  su  se  odnosile  na 
požare gospodarskih objekata.
 
III            SKLONIŠTA

Na  području  Općine  Dragalić  nema 
izgrađenih skloništa  osnovne niti dopunske zaštite, 
a  njihova  gradnja  će  se  nastojati  predvidjeti  kod 
izgradnje velikih objekata.
 
IV            UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA   
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
 Od udruga koje su od interesa  za  zaštitu  i 
spašavanje na području Općine Dragalić 
djeluju  lovačke  udruge  čiji  članovi  svojim  radom 
osiguravaju prohodnost poljskih i šumskih puteva, a 
zbog  poznavanja  lokalnog  terena  mogu  biti  vrlo 
važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja.

Za  navedene  udruge  sukladno  podnesenim 
programima  i  razvojnim  projektima  prihvaćamo  i 
financiramo  one  koji  doprinose  njihovom 
materijalno  i  tehničkom  opremanju  i 
osposobljavanju  i  usavršavanju  kadrova  što 
doprinosi i unapređenju zaštite i spašavanja.
 
V             SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI 
 Službe  i  pravne  osobe  koje  se  zaštitom  i 
spašavanjem  bave  u  okviru  redovne  djelatnosti 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja te 
nemaju  sjedište  na  području  Općine  Dragalić.  

Općina  prati  njihovu  aktivnost,  razvoj  i 
projekte te zajednički sudjeluje u onima koji su od 
obostrane koristi.
 
Služba hitne medicinske pomoći

Područje  Općine  pokriva  služba  hitne 
medicinske  pomoći  Županijskog  zavoda  za  hitnu 
medicinu s dežurstvom od 24 sata.
 
Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb
            Područje Općine pokriva Centar za socijalnu 
skrb Nova Gradiška. U slučaju izvanrednih situacija 
ova  služba  u  koordinaciji  s  ostalim  službama 
preuzima  brigu  o  pojedinim  kategorijama 
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stanovništva  kojima  će  takva  pomoć  i  skrb  biti 
potrebna.
 
Crveni križ
            Područje  Općine  pokriva  Gradsko  društvo 
Crvenog  križa  Nova  Gradiška.  Kao  vodeća 
humanitarna  organizacija  organizira  humanitarne 
akcije  i  provodi  osposobljavanja  građana  za 
izvršenje  zadaća  u  slučaju  pojave  izvanrednih 
situacija.
            Za Gradsko društvo Crvenog križa isplaćena 
su sredstva iz Proračuna za 2015. godinu u iznosu od 
8.000,00 kn. 
            
Gorska služba spašavanja
            Područje Općine Dragalić pokriva Hrvatska 
gorska služba spašavanja Stanica Slavonski Brod.
            U 2015. godine rad HGSS-a  sufinanciran je 
s iznosom od 5.000,00 kn.
            U  2015.  godini  nije  bilo  potrebe  za 
angažiranjem pripadnika HGSS-a.
                           
Komunalna djelatnost

Tvrtka  Odlagalište  d.o.o.  za  komunalne 
djelatnosti,  Nova  Gradiška,  za  područje  Općine 
Dragalić  u  2015.  godini  obavljala  je  komunalnu 
djelatnost  skupljanja,  odvoza  i  deponiranja 
komunalnog otpada, a tvrtka Slavča d.o.o. vršila je 
opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanja 
otpadnih  voda.  Tvrtka  u  svom  vlasništvu  ima 
mehanizaciju čije će aktiviranje u slučaju katastrofa 
ili nesreća biti neophodno.
 
Veterinarske stanice

Obavljanje  javnih  ovlasti  iz  područja 
veterinarstva  na  području  Općine  Dragalić  vrši 
Veterinarska stanica d.o.o. Nova Gradiška. Provodi 
mjere  zaštite  zdravlja  životinja,  te  mjere  zaštite 
životinja od zaraznih bolesti.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO– POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/02
URBROJ: 2178/27-16-4
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA
        Zlatko Bunjevac, v.r.

173.
Na temelju članka 17., stavak 1., alineja 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015),  te 

članka 34. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik 
4/09,  2/13,  6/13  i  4/15),  Općinsko  vijeće  Općine 
Dragalić  na  svojoj   15.   sjednici,  održanoj 
21.03.2016. godine, donijelo je 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA CIVILNE

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 
DRAGALIĆ

ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 2016.-
2019. GODINE

UVOD
Sustav  civilne  zaštite  obuhvaća  mjere  i 

aktivnosti  (preventivne,  planske,  organizacijske, 
operativne,  nadzorne  i  financijske)  kojima  se 
uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih  dijelova  sustava  civilne  zaštite  i  način 
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika  koji  se  međusobno  nadopunjuju  u 
jedinstvenu  cjelinu  radi  smanjenja  rizika  od 
katastrofa  te  zaštite  i  spašavanja  građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike  Hrvatske  od  posljedica  prirodnih, 
tehničko-tehnoloških  velikih  nesreća  i  katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav  civilne  zaštite  ustrojava  se  na 
lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 
povezuje  resurse  i  sposobnosti  sudionika, 
operativnih  snaga  i  građana  u  jedinstvenu  cjelinu 
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i 
optimalnog  odgovora  na  prijetnje  i  opasnosti 
nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i 
katastrofe.

Sustav civilne zaštite redovito djeluje putem 
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti  sudionika  i  operativnih  snaga  sustava 
civilne zaštite.

Mjere  i  aktivnosti  u  sustavu civilne zaštite 
provode  sljedeće  operativne  snage  sustava  civilne 
zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)operativne  snage  Hrvatske  gorske  službe 
spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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I. OPĆE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I 
RAZVOJ  SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE 
OPĆINE DRAGALIĆ

Sustav civilne zaštite obuhvaća preventivne, 
planske,  organizacijske,  operativne,  nadzorne  i 
financijske  mjere  i  aktivnosti  kojima  se  utvrđuju 
prava  i  obveze  sudionika  civilne  zaštite  te  način 
povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika  radi  smanjenja  rizika  od  katastrofa  te 
zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i  okoliša od posljedica prirodnih,  tehničko-
tehnoloških i velikih nesreća i katastrofa.

U  cilju  učinkovitog  funkcioniranje  sustava 
civilne  zaštite  na  području  nadležnosti,  Općina 
Dragalić planira kontinuirano provoditi preventivne i 
planske aktivnosti, i to:

1. Preventivne aktivnosti
 procjenjivanje mogućih opasnosti (prirodnih i 

tehničko-tehnoloških) u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa, određivanje najrizičnijih zona te 
utvrđivanje način i mogućnosti djelovanja 
postojećih operativnih snaga civilne zaštite,

 jačanje i nadopunjavanje spremnosti postojećih 
operativnih snaga civilne 
zaštite(osposobljavanje  sudionika i pripadnika 
operativnih snaga civilne zaštite, 

 planiranje i provođenje vježbi civilne zaštite,
 jačanje svijesti građana o opasnostima i mjerama 

zaštite te korištenje broja 112,
 provođenje sustavne edukacije djece 

predškolske i školske dobi u cilju podizanja 
svijesti o mogućnostima nastanka katastrofe i 
postupanjima u slučajevima iste,

 planiranje korištenja prostora i provedbu mjera 
civilne zaštite u dokumentima prostornog 
planiranja,

 mjere civilne zaštite u dokumentima prostornog 
planiranja  usklađivati sa zahtjevima zaštite i 
spašavanja koji su sadržani u posebnom izvatku 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša Općine Dragalić,

 korištenje EU fondova za izgradnju i razvoj 
potrebne infrastrukture,

 javno informiranje i suradnja s medijima.

2. Planske aktivnosti (usklađivanje sa novim 
Zakonom o sustavu civilne zaštite

 pripreme (utvrđivanje  mogućih rizika - 
prijetnji) i izrada procjene rizika i plana 
djelovanja civilne zaštite,

 razmatranje mogućnosti osnivanja 

zajedničkih operativnih snaga civilne zaštite 
sa susjednim JLS-e

 povezivanje sustava i institucija za 
postupanje u slučaju prijetnji.

3. Kontinuirani razvoj 

 određivanje provođenja kontinuiranog 
nadzora provođenja smjernica nositelja i 
način izvješćivanja,

 uvođenje inovativnih tehnologija, prijenos 
znanja i praktičnih vještina,

 razvoj sustava za uzbunjivanje,
 obnova i rekonstrukcija postojećih sustava 

obrane od procijenjenih prijetnji i opasnosti.

II. RAZRADA SMJERNICA

1.  PLANSKI DOKUMENTI

Općina  Dragalić  ima  izrađenu  Procjenu 
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara  i  okoliša,  Plan  zaštite  i  spašavanja  i  Plan 
civilne zaštite.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi 
do donošenja procjene rizika od katastrofa i  plana 
djelovanja  civilne  zaštite  u  skladu  s  člankom 97. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) kao i 
važeći  propisi  navedeni  u  članku  93.  Zakona  o 
sustavu civilne zaštite.

Općina Dragalić  donijet  će  procjenu rizika 
od  katastrofa  i  plan  djelovanja  civilne  zaštite 
temeljem  članka  97.  stavak  1.  Zakona  o  sustavu  
civilne  zaštite u  roku  od  dvije  godine  od  dana 
stupanja  na  snagu  pravilnika  o  smjernicama  za 
izradu  procjene  rizika  od  katastrofa,  pravilnika  o 
mjerama  civilne  zaštite  u  prostornom planiranju  i 
pravilnika  o  uvjetima  koje  moraju  ispunjavati 
ovlaštene  pravne  osobe  za  obavljanje  stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite.

Kako bi  se  rizik od mogućih katastrofa  ili 
velikih nesreća otklonio ili barem sveo na najmanju 
moguću mjeru Općina Dragalić obavezna je tijekom 
izrade  procjene  rizika  definirati  zahtjeve  sustava 
civilne zaštite u području prostornog uređenja čime 
se provode preventivne aktivnosti  i  mjere,  koje se 
ugrađuju  u  sve  provedbene  dokumente  prostornog 
uređenja Općine Dragalić.

Nakon donošenja  procjene rizika,  potrebno 
je  izraditi  plan  upoznavanja  svih  sudionika  u 
provedbi  sustava civilne zaštite  Općine  Dragalić  s 
vrstom i kvantitetom prepoznatih rizika i sa ulogom 
svakog pojedinog sudionika u njihovom otklanjanju.

Do  donošenja  procjene  rizika  potrebno  je 
kontinuirano  (najmanje  jednom godišnje)  ažurirati 
važeće  planske  dokumente  -  Procjenu  ugroženosti 
stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i 
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okoliša,  Plan  zaštite  i  spašavanja  i  Plan  civilne 
zaštite te sve prateće Priloge.

Opći akti iz područja civilne zaštite:

Na  prijedlog  izvršnog  tijela,  predstavničko 
tijelo Općine Dragalić donosi:

 Procjenu rizika od velikih nesreća
 Odluku  o  određivanju  pravnih  osoba  od 

interesa za sustav civilne zaštite,
 Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite,
 Osigurava  financijska  sredstva  za 

izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti 
civilne zaštite u velikoj nesreći i  katastrofi 
prema načelu solidarnosti

Izvršno tijelo JLS-e donosi:

 plan djelovanja civilne zaštite

 plan vježbi civilne zaštite

 priprema i  dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog  odluke  o  određivanju  pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite i 
prijedlog  odluke  o  osnivanju  postrojbi 
civilne zaštite

 kod  donošenja  godišnjeg  plana  nabave  u 
plan  uključuje  materijalna  sredstva  i 
opremu snaga civilne zaštite

 donosi  odluke  iz  svog  samoupravnog 
djelokruga  radi  osiguravanja  materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje  operativnih  snaga  sustava 
civilne zaštite

 odgovorno  je  za  osnivanje,  razvoj  i 
financiranje,  opremanje,  osposobljavanje  i 
uvježbavanje  operativnih  snaga  sukladno 
usvojenim  smjernicama  i  planu  razvoja 
sustava civilne zaštite

 izrađuje  i  dostavlja  predstavničkom  tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća 
i  redovito  ažurira  procjenu  rizika  i  plan 
djelovanja civilne zaštite

 osigurava  uvjete  za  premještanje, 
sklanjanje,  evakuaciju  i  zbrinjavanje  te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera 
civilne  zaštite  u  zaštiti  i  spašavanju 
građana,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i 
okoliša

 osigurava  uvjete  za  raspoređivanje 
pripadnika  u  postrojbe  i  na  dužnost 
povjerenika  civilne  zaštite  te  vođenje 
evidencije raspoređenih pripadnika

 osigurava  uvjete  za  vođenje  i  ažuriranje 
baze  podataka  o  pripadnicima, 

sposobnostima  i  resursima  operativnih 
snaga sustava civilne zaštite

 uspostavlja  vođenje  evidencije  stradalih 
osoba u velikim nesrećama i katastrofama

2.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE

II.1.  Stožer zaštite i spašavanja Općine Dragalić

Stožer  zaštite  i  spašavanjaje  stručno  i 
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti 
zaštite  i  spašavanja  u  velikim  nesrećama  i 
katastrofama.

Općina  Dragalić  je  imenovala  i  osnovala 
Stožer zaštite i  spašavanja u sastavu od 7 (sedam) 
članova  koji  su  predstavnici  operativnih  snaga  i 
pravnih  osoba  od  interesa  za  zaštitu  i  spašavanje. 
Načelnik  Stožera  je  zamjenik  načelnika  Općine 
Dragalić.

U narednom periodu, temeljem čl. 21., 23. i 
24. Zakona o sustavu civilne zaštite,  kad se stvore 
uvjeti iz čl. 21. točka 4 Zakona, potrebno je: 

 donijeti Odluku o osnivanju Stožera civilne 
zaštite  i  imenovati  načelnika,  zamjenika 
načelnika i članove stožera civilne zaštite,

 donijeti  Poslovnik  o  radu  stožera  civilne 
zaštite

 upoznati  Stožer  civilne  zaštite  s  novim 
Zakonom  o  sustavu  civilne  zaštite  (NN  
82/2015),  odnosno  s  pravima  i  obvezama 
sudionika zaštite i spašavanja,

 provesti  osposobljavanje  članova  stožera 
civilne  zaštite  temeljem  Programa 
osposobljavanja DUZS,

 u slučaju katastrofe i veće nesreće, načelnik 
stožera  civilne  zaštite  dužan  je  imenovati 
koordinatora  na  lokaciji,  sukladno 
specifičnostima izvanrednog događaja,

 do  osnivanja  Stožera  civilne  zaštite, 
kontinuirano  ažurirati  postojeći  Stožer 
zaštite i spašavanja

 do  donošenja  provedbenih  akata,  sazivati 
sjednice  Stožera  zaštite  i  spašavanja  prije 
početka  protupožarne  i  turističke  sezone  i 
prije  zimske  sezone  u  cilju  usuglašavanja 
aktivnosti vezanih za provedbu mjera zaštite 
i spašavanja.

Stožer  zaštite  i  spašavanja  djeluju  do 
osnivanja Stožera civilne zaštite.

Načelnik  odlukom  osniva  Stožer  civilne 
zaštite  i  imenuje  načelnika,  zamjenika  načelnika  i 
članove stožera.

Po imenovanju,Stožer civilne zaštite obavlja 
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zadaće  temeljem  Zakona  o  civilnoj  zaštitite 
pravilnicima  i  naputcima  kojima  će  se  regulirati 
navedene aktivnosti.

Članovi  Stožera  civilne  zaštite  dužni  su 
završiti  osposobljavanje  kako  bi  mogli  provoditi 
mjere  i  aktivnosti  civilne  zaštite  u  velikim 
nesrećama i katastrofama.

II.2. Operativne snage vatrogastva

Na  području  Općine  Dragalić  djeluje 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Dragalić.

Temeljem  Odluke  kojom  se  određuju 
operativne  snage  i  pravne  osobe  od  interesa  za 
zaštitu  i  spašavanje  a  u  skladu  sa  Procjenom 
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara i okoliša Općine Dragalić, DVD Dragalić je 
temeljna  operativna  snaga  zaštite  i  spašavanja 
Općine Dragalić.

U narednom periodu potrebno je:
 kontinuirano ažurirati  Procjenu ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija i Planove 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

 stalna  potpora  u  provođenju  planiranih 
aktivnosti  vatrogasnih postrojbi (opremanje 
osobnom  i  skupnom  opremom, 
osposobljavanje i  vježbe) u cilju podizanja 
razine operativnosti istih.
Osposobljavanje  vatrogasaca  vršiti  će  se 

samostalno  i  kroz  provođenje  vježbi  s  drugim 
operativnim snagama civilne zaštite.

II.3. Gradsko  društvo  Crvenog  križa  Nova 
Gradiška

Gradsko  društvo  Crvenog  križa  Nova 
Gradiška je  operativna snaga zaštite i spašavanja u 
velikim nesrećama i katastrofama Općine Dragalić, 
koji  izvršava  obveze  u  sustavu  civilne  zaštite 
sukladno  posebnim  propisima  kojima  se  uređuje 
područje Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim 
propisima.

Temeljem  Odluke  kojom  se  određuju 
operativne  snage  i  pravne  osobe  od  interesa  za 
zaštitu  i  spašavanje  a  u  skladu  sa  Procjenom 
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara i okoliša Općine Dragalić, GD Crvenog križa 
Nova  Gradiška  je  operativna  snaga  zaštite  i 
spašavanja Općine Dragalić.

U narednom periodu potrebno je:
 stalna  potpora  u  provođenju  planiranih 

aktivnosti  Crvenog  križa  (nabava  MTS-a, 
osobna  i  skupna  oprema  volontera, 
osposobljavanje,vježbe)  u  cilju  podizanja 
razine operativnosti istih.

Osposobljavanje  volontera  GD  Crvenog 
križa Nova Gradiška vršiti će se samostalno i kroz 
provođenje  vježbi  s  drugim  operativnim  snagama 
civilne zaštite.

II.4.  Hrvatska  gorska  služba  spašavanja  – 
Stanica Slavonski Brod

Operativne  snage  Hrvatske  gorske  službe 
spašavanja  temeljna  su  operativna  snaga  sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 
posebnim  propisima  kojima  se  uređuje  područje 
djelovanja  Hrvatske  gorske  službe  spašavanja. 
Temeljem  Odluke  kojom  se  određuju  operativne 
snage  i  pravne  osobe  od  interesa  za  zaštitu  i 
spašavanje  a  u  skladu  sa  Procjenom  ugroženosti 
stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i 
okoliša  Općine  Dragalić,  HGSS-Stanica  Slavonski 
Brod je operativna snaga zaštite i spašavanja Općine 
Dragalić.

U narednom periodu potrebno je:
 stalna  potpora  u  provođenju  planiranih 

aktivnosti  HGSS-a-Stanice  Slavonski  Brod 
(nabava  MTS-a,  osobne  i  skupne  opreme 
volontera,  osposobljavanje,vježbe)  u  cilju 
podizanja razine operativnosti istih, 

Osposobljavanje  članova  HGSS-Stanice 
Slavonski  Brod  vršiti  će  se  samostalno  i  kroz 
provođenje  vježbi  s  drugim  operativnim  snagama 
civilne zaštite.

II.5. Udruge građana

Temeljem  Odluke  kojom  se  određuju 
operativne  snage  i  pravne  osobe  od  interesa  za 
zaštitu  i  spašavanje  a  u  skladu  sa  Procjenom 
ugroženosti  stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara  i  okoliša  Općine  Dragalić  od  posebnog 
interesa za zaštitu i spašavanje su udruge i to:

1. LU Podložje-Ključevi Gorice 

U narednom periodu potrebno je:
 upoznati  predstavnike  udruga  s  novim 

Zakonom  o  sustavu  civilne  zaštite  (NN 
82/2015). 

Osposobljavanje članova udruga vršiti će se 
samostalno  i  kroz  provođenje  vježbi  s  drugim 
operativnim snagama civilne zaštite.

II.6. Povjerenici civilne zaštite

Temeljem  Procjene  ugroženosti 
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stanovništva,  materijalnih  i  kulturnih  dobara  i 
okoliša Općine Dragalić, Općina Dragalić je donijela 
Odluku o imenovanju povjerenika  civilne zaštite po 
mjesnim odborima i isti su operativna snaga zaštite i 
spašavanja.

U narednom periodu potrebno je:
 temeljem čl.  62.  Zakona  o  sustavu civilne 

zaštite  (NN  82/15)  voditi  evidenciju 
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 
zaštite 

 kontinuirano  ažurirati  podatke  o 
povjerenicima  CZ  i  prema  potrebi 
popunjavati sa novim pripadnicima,

 sukladno  Programu  osposobljavanja 
povjerenika  civilne  zaštite  koji  donosi 
DUZS,  provoditi  osposobljavanje 
povjerenika CZ,

 organizirati  sudjelovanje  povjerenika CZ u 
provedbi planiranih vježbi civilne zaštite.

II.7. Koordinator na lokaciji

Zadaće koordinatora na lokaciju su:
- procjena nastale situacije i njezine posljedice 

na terenu
- usklađivanje  sa  Stožerom  civilne  zaštite  i 

djelovanja operativnih snaga sustava civilne 
zaštite
Koordinatora  na lokaciji  odrediti  će  prema 

potrebi  načelnik  Stožera  civilne  zaštite  iz  redova 
operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 810-01/16-01/02
Urbroj: 2178/27-16-5
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG  VIJEĆA
         Zlatko Bunjevac, v.r.

174.
Na temelju članka 17.  stavak 1.  alineja 1.  

Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” 
broj  82/15)  i  članka  34.  Statuta  Općine  Dragalić 
(“Službeni  glasnik”  broj  4/09,  2/13,  6/13  i  4/15) 
OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  DRAGALIĆ  na 
svojoj  15.  sjednici  održanoj  21.03.2016.  godine, 
donijelo je
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine Dragalić za 2016. godinu
 

            Slijedom  Analize  stanja  sustava  civilne 
zaštite na području Općine Dragalić u 2015. godini i 
Smjernica  za  organizaciju  i  razvoj  sustava Civilne 
zaštite na području Općine Dragalić za vremensko 
razdoblje od 2016. – 2019. godine donosi se godišnji 
plan aktivnosti za 2016. godinu:
 
1. Nakon donošenja Pravilnika o sastavu stožera, 

načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite, sukladno članku 21., stavak. 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je 
imenovati Stožer civilne zaštite.

2. Izvršiti reviziju i po potrebi donijeti izmjene 
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu 
i spašavanje Općine Dragalić.

3. Izvršiti reviziju Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća, te Plana 
zaštite i spašavanja Općine Dragalić (čiji je 
sastavni dio i Plan civilne zaštite, a nakon 
donošenja podzakonskih akata donijeti Procjenu 
rizika Općine Dragalić.

4. Po donošenju podzakonskih akata iz čl. 92. 
Zakona o sustavu civilne zaštite izvršiti potrebne 
izmjene ostalih važećih akata vezanih za sustav 
civilne zaštite Općine Dragalić.

5. U 2016. godini potrebno je održati sjednicu 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Dragalić s 
temom stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Dragalić i upoznavanja članova 
Stožera sa sustavom civilne zaštite.

6. Izvršiti daljnje opremanje postrojbe civilne 
zaštite opće namjene sukladno Pravilniku o 
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne 
novine“ broj 111/07).

7. Izvršiti reviziju članova Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Dragalić, postrojbe civilne 
zaštite opće namjene, povjerenika i teklića i po 
potrebi obaviti zamjenu članova, te definirati 
koordinatore na lokaciji.

8. Nastaviti s osposobljavanjem pripadnika 
postrojbe civilne zaštite opće namjene sukladno 
čl. 66. Zakona o sustavu civilne zaštite.

9. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za 
vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima 
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je 
osposobljavati i opremati stanovništvo za 
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, 
osobito za slučajeve izvanrednih situacija 
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nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća 
i katastrofa, te promovirati sustav civilne zaštite 
s ciljem uključivanja volontera u rad sustava.

 
Pregled Plana financiranja sustava civilne zaštite 

za trogodišnje razdoblje
 

R.br.
Opis 

aktivnosti
Planirana financijska sredstva / 

kn

  2016. 
godina

2017. 
godina

2018. 
godina

1.
DVD 
Dragalić – 
redovan rad

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.
DVD 
Dragalić - 
oprema

10.000,00 20.000,00 20.000,00

3.
Vatrogasni 
dom - 
legalizacija

6.000,00 0,00 0,00

4.

Procjena 
ugroženosti i 
Plana zaštite 
od požara

14.000,00 0,00 0,00

5.
Nabavka 
uređaja veze

10.000,00 0,00 0,00

6.
Civilna 
zaštita – 
oprema 

5.000,00 10.000,00 10.000,00

7.
HGSS Sl. 
Brod

5.000,00 5.000,00 5.000,00

8. Crveni križ 9.000,00 9.000,00 9.000,00

UKUPNO 79.000,00 64.000,00 64.000,00
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO– POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 810-01/16-01/02
URBROJ: 2178/27-16-6
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA
        Zlatko Bunjevac, v.r.

175.
Na  temelju  članka  36.,  st.  9.  Zakona  o 

održivom  gospodarenju  otpadom  (NN  94/13)  i 
članka 34. Statuta Općine Dragalić (Službeni glasnik 
4/09,  2/13,  6/13  i  4/15)  OPĆINSKO  VIJEĆE 
OPĆINE  DRAGALIĆ  na  svojoj  15.  sjednici 

održanoj 21.03.2016. donosi
 

Z A K LJ UČ A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Dragalić 
za 2015. godinu

 
I

            Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  Plana 
gospodarenja  otpadom  Općine  Dragalić  za  2015. 
godinu,  KLASA:  351-01/16-01/01,  URBROJ: 
2178/27-16-1 od 03.03.2016. godine.
 

II
            Izvješće  iz  točke  I  sastavni  je  dio  ovog 
Zaključka i nalazi se u prilogu.
 

III
            Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave 
u Službenom glasniku.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

 
KLASA: 351-01/16-01/01
URBROJ: 2178/27-16-2
Dragalić,  21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA
        Zlatko Bunjevac, v.r.

 

176.
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Općine 

Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13, 6/13 i 
4/15)  OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  DRAGALIĆ 
na 15. sjednici održanoj 21.03.2016. godine, donosi
 

Z A K L J U Č A K
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Dragalić za 2015. 
godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
glasniku”. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO  VIJEĆE

 
KLASA: 363-01/16-01/08
URBROJ: 2178/27-16-2
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Dragalić, 21.03.2016.
    PREDSJEDNIK

        OPĆINSKOG  VIJEĆA
             Zlatko Bunjevac, v.r. 

177.
Na  temelju  članka  34.  Statuta  Općine 

Dragalić (“Službeni glasnik” broj  4/09, 2/13, 6/13 i 
4/15)  OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  DRAGALIĆ 
na 15. sjednici održanoj 21.03.2016. godine, donosi
 

Z A K L J U Č A K
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 
Općini Dragalić za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
glasniku”. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 363-01/16-01/09
URBROJ: 2178/27-16-2
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG  VIJEĆA

          Zlatko Bunjevac, v.r.
 

178.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Općine 
Dragalić (“Službeni glasnik”, broj 4/09, 2/13, 6/13 i 
4/15)  OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  DRAGALIĆ 
na 15. sjednici održanoj 21.03.2016. godine, donosi
 

Z A K L J U Č A K
 

1. Prihvaća  se  Izvješće  o  izvršenju  Programa 
utroška  sredstava  od  prodaje,  zakupa, 
dugogodišnjeg  zakupa  i  naknada 
poljoprivrednog  zemljišta  na  području 
općine Dragalić u 2015. godini. 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom 
glasniku”. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

 
Klasa: 320-02/16-01/05
Urbroj: 2178/27-16-2
Dragalić, 21.03.2016.

PREDSJEDNIK
    OPĆINSKOG  VIJEĆA
        Zlatko Bunjevac, v.r.
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