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18.
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 i 6/13) OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DRAGALIĆ podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Dragalić za 2014. 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 provodilo
je poduzeće Odlagalište d.o.o. za
komunalne djelatnosti iz Nove
Gradiške
- komunalni otpad odvožen je 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
odvožen je na odlagalište otpada
«Šagulje-Ivik» koje se nalazi na
području Grada Nova Gradiška
- u 2014. godini nabavljeno je 300
novih spremnika od 80 litara za
prikupljanje komunalnog otpada
koje
će
biti
dodijeljivane
korisnicima na području općine u
suradnji s komunalnim poduzećem
Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška
- za nabavu ovih spremnika utrošeno
je 65.625,00 kn, od čega FZOEU
52.500,00 kn (80%) i Općina
Dragalić 13.125,00 kn (20%)
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2. Odvojeno prikupljanje otpada
- u 2014. godini Općina Dragalić
provela je postupak nabave 21
spremnika od 1100 litara za
odvojeno prikupljanje otpada čija
se
vrijedna
sredstva
mogu
iskoristiti (PET ambalaža, papir,
staklo)
- spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada raspoređeni su na 7 zelenih
otoka, u svim naseljima na
području općine
- za nabavu spremnika utrošeno je
45.150,00 kn, od čega FZOEU
36.120,00 kn (80%) i Općina
Dragalić 9.030,00 kn (20%)
- za propisno označavanje spremnika
utrošeno je 1.927,25 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
- trenutno na području općine ne
postoji potreba za izgradnjom
reciklažnog dvorišta
- 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
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4. Aktivnosti na sanaciji onečišćenog
okoliša i neuređenih odlagališta
- u 2014. godini sanirano je
odlagalište građevinskog otpada u
naselju Donji Bogićevci, za što je
utrošeno 11.949,50 kn.
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 2014. godini utrošeno 124.651,75 kn,
od čega 36.031,75 kn iz proračuna Općine Dragalić,
te 88.620,00kn od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2178/27-15-2
Dragalić, 10.03.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.

1. Izgradnja cesta i javnih površina
Opis aktivnosti
Planirano
Ostvareno
Izgradnja
20.000,00
419,68
autobusne
čekaonice
Projektna
50.000,00
24.975,00
dokumentacija za
tri nerazvrstane
ceste (Mašić-2 i
Dragalić)
Adaptacija i
359.000,00
0
izgradnja
nerazvrstanih cesta
Ukupno: 409.000,00
25.394,68
2. Izgradnja i adaptacija mrtvačnica
Opis aktivnosti
Planirano
Ostvareno
Zvono za
mrtvačnicu u
Goricama
Ličenje mrtvačnice
u Poljanama
Ukupno:

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2014. godine
izvršen Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kako slijedi:

8.750,00
551,08
9.301,08

II.
Izvješće je izrađeno na temelju stvarno
izvedenih radova koji su planirani u godišnjem
Programu za 2014. godinu.
III.
Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću
Općine Dragalić na usvajanje.

19.
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 i 6/13)
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ
podnosi Općinskom vijeću

10.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/15-01/07
URBROJ: 2178/27-15-1
Dragalić, 06.03.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.

20.
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 i 6/13)
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OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ
podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture
u Općini Dragalić za 2014. godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2014. godine
izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Dragalić kako slijedi:
1. Održavanje javnih površina
Planirano
- ručno i strojno
košenje trave u
parkovima, dječjim
igralištima i ostalim
zelenim
površinama u
razdoblju travanjlistopad, sađenje
cvijeća

164.200,00

Ostvareno
164.137,01

2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Planirano
Ostvareno
- održavanje
80.800,00
70.342,18
nerazvrstanih cestakošenje i krčenje
šiblja i drugog
raslinja na
cestovnom
zemljištu uz
nerazvrstane ceste i
zimsko održavanje
nerazvstanih cesta
3. Javna rasvjeta
Planirano
-zamjena i popravci
rasvjetnih tijela
povjereni su tvrtci
Elektrograditeljstv,
Zagreb
- utrošak električne
energije za javnu
rasvjetu
Ukupno:

Ostvareno

20.000,00

19.391,25

105.600,00

105.570,01

125.600,00

124.961,26

Planirano

Ostvareno

4. Uređenje parkova

-nasipanje staza,
izrada klupa

1.000,00

5. Uređenje dječjih igrališta
Planirano
- održavanje,
1.000,00
popravak i nabava
igrački

-

Ostvareno
-

6. Uređenje groblja
Planirano
- bojanje ograde,
sadnja čempresa

Ostvareno

4.800,00

-

II.
Izvješće je rađeno na temelju stvarno
izvedenih radova komunalnih djelatnosti, a radovi
su planirani u godišnjem Programu rada za 2014.
godinu.
III.
Ovo izvješće podnosi se Općinskom vijeću
Općine Dragalić na usvajanje.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/15-01/08
URBROJ: 2178/27-15-1
Dragalić, 06.03.2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Karlik, v.r.

111.
Na temelju članka 35. 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, 19/13- pročišćeni tekst) i
članka 34. Statuta Općine Dragalić («Službeni
glasnik» broj 4/09, 2/13 i 6/13) OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10. sjednici
održanoj 18.03.2015. godine, donosi
ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Dragalić za
razdoblje 2015. do 2020. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Dragalić daje
suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta-Strategija razvoja Općine Dragalić za
razdoblje 2015. do 2020. godine.
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Članak 2.
Strategijom razvoja Općine Dragalić do
2020. godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni
prema održivom socio-ekonomskom razvoju
Općine Dragalić, te definirati razvojni prioriteti,
mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva
Strategije.
Članak 3.
U izradi Strategije razvoja sudjelovati će
Radna skupina koja će biti imenovana za izradu
Strateškog razvojnog programa.
Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije razvoja
osigurati će se apliciranjem na mjeru 7. «Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima»,
podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za
razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura
2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,
koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Dragalić da
sukladno zakonskim propisima provede postupak
odabira ovlaštene osobe i potpiše ugovor o izradi
Strategije razvoja Općine Dragalić, nakon
zaprimanja pozitivne odluke o odabiru od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za provedbu
javnog natječaja za podmjeru 7.1.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 302-01/15-01/01
Urbroj: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

112.
Na temelju članka 35. 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, 19/13- pročišćeni tekst) i
članka 34. Statuta Općine Dragalić («Službeni
glasnik» broj 4/09, 2/13 i 6/13) OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10. sjednici
održanoj 18.03.2015. godine, donosi
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine
Dragalić za razdoblje 2015. do 2020. godina
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Dragalić daje
suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta-Strateškog razvojnog programa Općine
Dragalić za razdoblje 2015. do 2020. godine.
Članak 2.
Strateškim razvojnim programom Općine
Dragalić do 2020. godine utvrdit će se razvojni
ciljevi usmjereni prema održivom socioekonomskom razvoju Općine Dragalić, te definirati
razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će
doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.
Članak 3.
U svrhu kvalitetne izrade Strateškog
razvojnog programa osnovati će se Radna skupina
koja će sudjelovati u izradi Strateškog razvojnog
programa. Ovlašćuje se načelnik Općine Dragalić
za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u
skladu s ovom Odlukom.
Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije razvoja
osigurati će se apliciranjem na mjeru 7. «Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima»,
podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za
razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura
2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,
koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Dragalić da
sukladno zakonskim propisima provede postupak
odabira ovlaštene osobe i potpiše ugovor o izradi
Strategije razvoja Općine Dragalić, nakon
zaprimanja pozitivne odluke o odabiru od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za provedbu
javnog natječaja za podmjeru 7.1.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 302-01/15-01/02
Urbroj: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

113.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Dragalić
(“Službeni
glasnik”
broj
4/09)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10.
sjednici održanoj 18.03.2015. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike
srednjih škola
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način
sufinanciranja troškova međumjesnog javnog
prijevoza redovitih učenika srednjih škola,
prijevoza učenika smještenih u učeničke i dr.
domove i prijevoza učenika s tjelesnim oštećenjem
u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine.
Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1.
ove točke podrazumijeva se javni linijski prijevoz u
cestovnom prometu (autobus) prijevoznika APP,
Požega i javni prijevoz u željezničkom prometu
(vlak).
Pod međumjesnim javnim prijevozom iz
stavka 1. ove točke podrazumijeva prijevoz između
dvaju različitih mjesta- mjesta prebivališta odnosno
boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta
dva mjesta sastav ste ili druge jedinice lokalne
samouprave (općine ili grada).
II.
Učenicima
srednjih škola iz naselja
Dragalić, Mašić, Medari, Gorice, Poljane i Donji
Bogićevci sufinancirati će se javni linijski prijevoz
u iznosu od 25% cijene mjesečne za vlak i autobus učenicima koji putuju u Požegu.

III.
Učenicima koji su smješteni u učeničke i
druge domove izvan mjesta prebivališta, te tjedno
koriste autobus ili vlak za dolazak u mjesto
prebivališta ostvaruju pravo na pomoć u
sufinanciranju prijevoza u iznosu od 150,00 kuna
mjesečno.
IV.
Kriteriji za ostvarivanje prava iz točke II.
ove Odluke su:
- da je učenik u školskoj godini 2014./2015.
upisao i redovito pohađa srednju školu na
području RH
- da učenik kupuje mjesečnu kartu za
korištenje sredstava redovitog putničkog
javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak)
- da udaljenost od adrese prebivališta,
odnosno boravišta učenika do adrese u
mjestu škole iznosi više od 5 kilometara
- podmirene dospjele obveze kućanstva
prema Općini.
V.
Kriterij za ostvarivanje prava iz točke III.
ove Odluke su:
- smještaj u domu
- da je učenik u školskoj godini 2014./2015.
upisao i redovito pohađa srednju školu na
području RH
- podmirene dospjele obveze kućanstva
prema Općini.
VI.
Općina Dragalić će roditeljima učenika koji
ostvaruju pravo isplatiti sufinancirani iznos
sukladno članku II. i III. ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-07/15-01/02
URBROJ: 2178/27-15-4
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.
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114.
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10), a
usvezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 74/10) i članka 34. Statuta
Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 4/09, 2/13 i
6/13) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ
na 10. sjednici održanoj 18.03.2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika
u Općini Dragalić
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Općini Dragalić
(“Službeni glasnik” broj 6/10) članak 3. mijenja se i
glasi:
“Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke
utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o
kasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 74/10) za svako pojedino
radno mjesto i iznose kako slijedi:

Referent

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv
radnog
mjesta

Glavni
rukovoditelj

Pročelnik
Jedinstveno
g upravnog
odjela

Koeficije
nt

1.

1,20

Viši stručni
suradnik

Naziv
radnog
mjesta
Samostalni
upravni
referent

Klasifi
kacijsk
i rang

Koeficije
nt

6.

1,14

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog
mjesta

Naziv
radnog
mjesta

1,10

1,05

Klasifi
kacijs
Koeficijent
ki
rang

Naziv
Potkategorija
radnog
radnog mjesta
mjesta
Namještenici

Komunalni
radnik
Spremačica

13.

1,00
1,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/15-01/01
URBROJ: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

115.

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog
mjesta

11.

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Klasifi
kacijs
ki
rang

Referent za
financije i
računovods
tvo
Referent za
komunalne
djelatnosti

Klasifi
kacijsk
i rang

Koeficije
nt

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34.
Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj
4/09, 2/13 i 6/13) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
DRAGALIĆ na svojoj 10. sjednici održanoj
18.03.2015. godine, donijelo je
Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Dragalić
u 2014. godini
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) određeno je da u ostvarivanju prava
i obveza u području zaštite i spašavanja,
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predstavnička tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje
u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje
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
zakonom,
uređuju,
planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje na svome području.
Ova analiza uključuje sve poduzete
aktivnosti u području zaštite i spašavanja u
narečenom razdoblju.

I

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

A. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2014. godini izvršeno je osposobljavanje
članova Stožera prema Programu osposobljavanja
stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne
zaštite i vatrogasnog zapovjedništva jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U 2014. godini održana je konstituirajuća
sjednica Stožera zaštiite i spašavanja Općine
Dragalić.
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
Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 59. Statuta Općine Dragalić
(Službeni glasnik br. 4/09, 2/13 i 6/13), a u skladu s
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Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća Općine Dragalić (Službeni glasnik br. 4/11)
Općinski načelnik dana 10.06. 2014. godine donio
je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Dragalić, KLASA: 810-01/1401/07, URBROJ: 2178/27-14-1 koja je upućena na
suglasnost u PUZS Slavonski Brod.
U 2014. godini izvršena je nabava opreme
za članove postrojbe civilne zaštite opće namjene u
iznosu od 4.966,00 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 2014. godinu isplaćena su
sredstva za redovnu djelatnost u iznosu 18.500,00
kn, te za opremu 23.500,00 kn. DVD Dragalić
izvršava opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
članova prema planovima zaštite od požara.
U 2014. godini DVD Dragalić izašlo je na
ukupno 11 intervencija, od kojih se 2 odnosilo na
požare otvorenog prostora, 1 požar prometnog
vozila, 1 tehnička intervencija uklanjanja stabla s
prometnice, te 7 intervencija na poplavama.

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.
Udruga
hrvatskog
hladnokrvnjaka
“Slavonac”, može biti vrlo korisna u sustavu zaštite
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i spašavanja u potrebi transporta materijalnih
dobara i prijevoza ljudi.
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.
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Komunalna djelatnost
Tvrtka Odlagalište d.o.o. za komunalne
djelatnosti, Nova Gradiška, za područje Općine
Dragalić u 2014. 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: 810-01/15-01/01
URBROJ: 2178/27-15-3
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

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 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 2014. godinu
u iznosu od 8.000,00 kn.
Gorska služba spašavanja
Područje Općine Dragalić pokriva Hrvatska
gorska služba spašavanja Stanica Slavonski Brod.
U 2014. godine rad HGSS-a sufinanciran
je s iznosom od 8.000,00 kn.
U 2014. godini nije bilo potrebe za
angažiranjem pripadnika HGSS-a.

116.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34.
Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj
4/09, 2/13 i 6/13) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
DRAGALIĆ na svojoj 10. sjednici održanoj
18.03.2015. godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
na području Općine Dragalić za 2015. godinu
1. U 2015. godini potrebno je održati sjednicu
Stožera zaštite i spašavanja Općine
Dragalić s temom stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Dragalić.
2. 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).
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3. Organizirati vježbe postrojbe Civilne zaštite
opće namjene .
4. 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 nastalih
uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i
katastrofa.
5. Izvršiti reviziju članova Stožera zaštite i
spašavanja Općine Dragalić, postrojbe
Civilne zaštite opće namjene, povjerenika i
teklića i po potrebi obaviti zamjenu
članova.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO– POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15-01/01
URBROJ: 2178/27-15-4
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2178/27-15-3
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

118.
Na temelju članka 34. Statuta Općine
Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13 i 6/13)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10.
sjednici održanoj 18.03.2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Dragalić za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku”.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

117.
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 i 6/13) OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRAGALIĆ na svojoj 10. sjednici
održanoj 18.03.2015. donosi

KLASA: 363-01/15-01/08
URBROJ: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

Z A K LJ UČ A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Dragalić
za 2014. godinu

119.

I
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2014.
godinu, KLASA: 351-01/15-01/01, URBROJ:
2178/27-15-2 od 10.03.2015. godine.

Na temelju članka 34. Statuta Općine
Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09, 2/13 i 6/13)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 10.
sjednici održanoj 18.03.2015. godine, donosi

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

ZAKLJUČAK

III

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
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infrastrukture u Općini Dragalić za 2014.
godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku”.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/15-01/07
URBROJ: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.

120.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 28/09 i
153/09) i članka 34. Statuta Općine Dragalić
(«Službeni glasnik» br. 4/09, 2/13 i 6/13), Općinsko
vijeće Općine Dragalić na 10. sjednici održanoj
18.03.2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o priznavanju prava stvarne služnosti na
zemljištu oznake z.k.č.br. 254 k.o. Donji
Bogićevci
1. Općina Dragalić, OIB: 19465604393, na
temelju
pravomoćnog
Rješenja
Republičkog komiteta za građevinarstvo,
stambene i komunalne poslove i zaštitu
čovjekove okoline: UP/I-08-289/1981 od
28.6.1982.god.,
građevinske
dozvole
Republičkog sekretarijata za urbanizam,
građevinarstvo, stambene i komunalne
poslove, Zagreb, Br:UP/I-08-123/1978 od
10.5.1978. god, te stavka 1. članka 229.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
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pravima («NN» br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 28/09 i 153/09), priznaje društvu
JANAF d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24,
OIB: 89018712265, pravo stvarne služnosti
cjevovoda bez naknade na zemljištu oznake
z.k.č.br. 254 k.o. Donji Bogićevci.
2. Općina Dragalić, OIB: 19465604393,
dopušta društvu JANAF d.d. Zagreb,
Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265,
da bez ikakvog njezinog daljnjeg pitanja i
sudjelovanja u zemljišnoj knjizi Općinskog
suda u Novoj Gradiški izvrši uknjižbu
prava stvarne služnosti cjevovoda na
zemljištu oznake z.k.č.br. 254 k.o. Donji
Bogićevci kao poslužne nekretnine za
korist JANAF d.d., Zagreb, Miramarska
cesta 24, OIB: 89018712265, a sve
sukladno kopiji katastarskog plana sa
ucrtanom trasom naftovoda koja je sastavni
dio ovog zaključka.
3. O priznavanju prava stvarne služnosti iz
ovog zaključka, Općina Dragalić kao
vlasnik poslužne nekretnine i JANAF d.d.
kao ovlaštenik služnosti zaključiti će
poseban ugovor.
4. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku».
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 940-01/15-01/01
Urbroj: 2178/27-15-2
Dragalić, 18.03.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bunjevac, v.r.
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