REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/47
URBROJ: 2178/28-02-17/1
Gornja Vrba, 12.12.2017.
Na temelju članka 6. i 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst) i
članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 6. sjednici održanoj 00.12.2017.
godine, donosi:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću
Općine Gornja Vrba za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom se odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Gornja Vrba
za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2018.godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2018. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 13.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove
Odluke.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu
u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, s tim da pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnicu podzastupljenog spola
utvrđuje se naknada u visini 10% većoj od iznosa sredstava predviđenih po svakom
vjećniku.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje.

Članak 5.
Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću
raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova, oznakom na žiro račun političke stranke,
kako slijedi:
1. KANDIDACIJSKA LISTA DUSPARA MIRKO-NL
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

(4 x 962,96) = 3.851,84 kn
(3x 1.059,26) =3.177,78 kn
(3x 962,96) = 2.888,88 kn
(2x 1.059,26) =2.118,52 kn
(1x 962,96) = 962,96 kn

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik vijeća:
Renata Lucić
DOSTAVITI:
1. Redakcija “Službenog vjesnika”,
2. Dokumentacija,
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/10
URBROJ: 2178/28-02-17-2
Gornja Vrba, 00.12.2017
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 26 Statuta
Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i 3/13.) ,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 06. sjednici općinskog vijeća, održanoj21.12.2017.godine,
donijelo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
ZA 2018. – 2020.g
UVOD
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.
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.
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.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost
postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od
velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu
odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne
zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– 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
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2018.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji
se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike
upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno
uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od
katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja
sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna skupina po odluci načelnika
Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)
2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
3. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 47/16)
4. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 69/16)
5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 69/16)
6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene,
povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 69/16)
7. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: siječanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 69/16)
8. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te
informacijskih baza podataka o operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)
9. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih
križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim
opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik vijeća:
Renata Lucić
DOSTAVITI:
1. Redakcija “Službenog vjesnika”,
2. Dokumentacija,
3. Pismohrana

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

2018.g.

2019.g.

2020.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja
sustava CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
Opremanje

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
4.

Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA

5.

6.

NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

KLASA:
URBROJ
GORNJA VRBA
Predsjednik općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/17-01/
URBROJ: 2178/28-02-17Gornja Vrba, 00.12.2017.
Na temelju članka 20., stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj
115/16) članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 6. sjednici
održanoj 00.12.2017. godine, donosi
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GORNJA VRBA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i
visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Gornja Vrba.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Porez Općine Gornja Vrba su:
1. porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i
žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim
objektima na području Gornja Vrba.
Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge.
Članak 4.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazuje na obrascu PP-MI-PO i
predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik
dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Gornja Vrba.
III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA
Članak 5.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskog poreza iz članka 2. ove Odluke,
obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava
Slavonski Brod.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz članka 2. pripada naknada u iznosu 5% od
ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Gornja Vrba dostaviti
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim općinskim porezima.
Članak 6.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda
(Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno
naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za
protekli mjesec.
Članak 7.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i
sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima
Općine Gornja Vrba (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 16/01) i Odluka o
izmjeni Odluke o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj
7/17).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga danom od dana objave u »Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije«,

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik vijeća:
Renata Lucić
DOSTAVITI:
1. Redakcija “Službenog vjesnika”,
2. Dokumentacija,
3. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/10
URBROJ: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 00.12.2017

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 26 Statuta
Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i 3/13.) ,
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 06. sjednici općinskog vijeća, održanoj21.12.2017.godine,
donijelo je:
Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Gornja Vrba u 2017.g.
UVOD
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.
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 redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te
načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i
načelo kontinuiteta djelovanja.
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.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost
postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od
velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu
odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne
zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih
nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
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.
Predstavničko tijelo,na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– 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
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samoupraveizvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi 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.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz
stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.
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1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2017.g. poduzeto je slijedeće:












Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i podzakonskih propisa izvršena
su usklađivanja sa navedenim propisima i to:
Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite,
Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2017. g.
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara u 2017.g.
Donesena odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite?
Ustrojene evidencije operativnih snaga sustava civilne zašite
Osiguranje pripadnika
Održana edukacija iz postupaka prve pomoći
Osigurana oprema za postrojbu 20 komada (jakna, hlače, čizme)

 CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)
TELEFON
2. FUNKCIJA

IME I PREZIME

ADRESA
POSAO

Načelnik Stožera

Danijel Odobašić

Zamjenik načelnika

Tomislav Marijić

Član Stožera za
protupožarnu zaštitu
Član stožera za
komunalne djelatnosti
Predstavnik Policijske
uprave

Mario Tonček

Predstavnik Područnog
ureda za zaštitu i
spašavanje
Član Stožera za
medicinsko zbrinjavanje

Ivan Škuljević

Donja Vrba, Sv.
Filipa i Jakova
90
Gornja Vrba,
Željka Agatića
8
Sl. Brod,
Šubićeva 24

STAN

TELEFON
24 SATA

-

422-283

098-550-302

-

457-612

091-3495007

-

269-020

098-894-415

Ivana Majstorović
Ivan Aračić

Dr. Ljiljana
Mikešić

Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i asanaciju
Član Stožera za
Ružica Čalušić
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju
Zapovjednik tima civilne Filip Tolić
zaštite opće namjene

Zagrebačka 107
Donji
Andrijevci
Sibinjskih
žrtava 106,
Sibinj
Firkovac 16,
S. Brod

035/416706 035/425237 098/1740919

Željka Kožulja
26. Donja Vrba

035/423725

Gornja Vrba,
108. brigade 27

095-8822537

457-149

466-104

091-7554874

091-4237250

400-007

098761061

- Održano je__ sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite
na području općine.
2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je postrojba
civilne zaštite opće namjene koji broji 29 (dvadestidevet) obveznika.
Određeno 3 (tri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći i usklađena evidencija pripadnika sa uredom za obranu.
2.2. Povjerenici civilne zaštite
Za 2 (dva) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.
3. PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
3.1. Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama
svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne
zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalnotehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može
izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka,
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,
- nuklearne i radiološke nesreće,
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
3.2. Plan civilne zaštite
Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i
sljedeće mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja
4. VATROGASTVO
Za DVD Gornja Vrba, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu
osigurati sredstva za... (navesti što ?)
- nabavku vatrogasne opreme - koje i vozila - kakvih;
- razvoj kadrovskih kapaciteta – eventualno uposlenje novih vatrogasaca i broj
vatrogasaca koje planirate za polaganje stručnog ispita;
- planirane vježbe – koje, gdje, kada i planirani troškovi;

-

sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.).

5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Redn
i br.

Donja Vrba

Gornja Vrba

Gornja Vrba

1

TELEFON
Vlasnik

ADRESA

1

LIDIJA
RESANOVIĆ
MARTIĆ IVICA
SKORUPSKI MAT
O
MARIJIĆ BLAŽAN
BARIŠIĆ JOSIP
DRAŽEN GABRIĆ
MARTIN KREŠIĆ
KRAJINA
MIROSLAV
VALJETIĆ ANTUN

2

VALJETIĆ IVŠA

3

VALJETIĆ JAKOB

4

6

MARUNICA
RUŽICA
EMANOVIĆ
VERICA
BAČIĆ JOSIP

7

KURKUTOVIĆ IVO

8

PUTNIK PERO

9

PUTNIK VINKO

10

PUTNIK KATICA

2
3
4
5
6
7
8

5

Stan

V. ŽRTAVA 177

457-568

V. ŽRTAVA 179
V. ŽRTAVA 3

457-962

V. ŽRTAVA 173
V. ŽRTAVA 66
V. ŽRTAVA 72
V. ŽRTAVA 171
V. ŽRTAVA 75
SV. FILIPA I
JAKOVA 6
SV. FILIPA I
JAKOVA 12
SV. FILIPA I
JAKOVA 66
SV. FILIPA I
JAKOVA 5
SV. FILIPA I
JAKOVA 11
SV. FILIPA I
JAKOVA 25
SV. FILIPA I
JAKOVA 49
SV. FILIPA I
JAKOVA 95
SV. FILIPA I
JAKOVA 105
SV. FILIPA I
JAKOVA 107

457-121
457-122
457-088
457-220

Mobitel

Pov
ršin
a

099-8100108

099-8084900

423-544
423-552
423-554

459-041

423-540

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvau organizaciji i dr.
Udruge građana:

RED.
BROJ

TELEFON
IME I PREZIME

ADRESA
POSAO

STAN

TELEFON
24 SATA

Sportsko ribolovna udruga „Bistro“
Predsjednik
Zlatko Mikinac
Tajnik
Vlado Rajković

1.

Gornja Vrba,
Braće Radić bb
Gornja Vrba,
Vrbskih žrtava 90

260-126
457-054

098812371
0989882828

7. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
8.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1.
2.
3.
4.

stožer civilne zaštite
Postrojba civilne zaštite opće namjene
Povjerenici civilne zaštite
DVD Gornja Vrba

8.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
1.
2.
3.
4.

Jakob Becker d.o.o., Vrbska 12, Gornja Vrba
Unix j.d.o.o., Savska 3, Gornja Vrba
Projektgradnja d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba
Lačić d.o.o., Domobranska 1, Donja Vrba

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je edukacija
postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa
planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i
spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i
spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva
za realizaciju navedenih zadaća.
IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. Godini
Red

REALIZIRANO

PLANIRANO

u 2017. god. (kn)

u 2018. god. (kn)

OPIS POZICIJE
broj
1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)

-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u sustavu civilne
zaštite
-Stožer civilne zaštite- odore
-Postrojba CZ opće namjene- odore
-Poslovi civilne zaštite
-Procjena rizika
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl.
17 st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
2.

-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

3.

-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA

4.
NAVESTI KOJE

UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.

NAVESTI KOJE
UKUPNO:

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik vijeća:
Renata Lucić
DOSTAVITI:
1. Redakcija “Službenog vjesnika”,
2. Dokumentacija,
3. Pismohrana

