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41.  III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2019. GODINU 

 
 

              Na temelju stavka 1. članka 72. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(“Narodne novine”  br. 68/18, 110/18) i 

članka 40. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 01/18), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 16. sjednici 

održanoj  10. 12. 2019. godine, donijelo je: 

 

 

III. Izmjene P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture 

u općini Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

 U članku 2., točki III. Održavanje 

nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, u 

stavku 2., alineja 4., briše se. 

 

Članak 2. 

 U članku 2., točki IV. Održavanje 

javne rasvjete, u stavku 1., alineja 2., broj 

200.000,00 mijenja se u broj 220.000,00. 

 

Članak 3. 

 U članku 2., točki V. Održavanje 

groblja, u stavku 1., alineja 2., briše se, a 

ukupni iznos se mijenja u 25.000,00 kn. 

U članku 2., točki V. Održavanje 

groblja, u stavku 2., broj 65.000,00 mijenja 

se u broj 25.000,00 kn 

 

Članak 3. 

 Ove izmjene Programa objaviti će 

se u „Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“, a primjenjuju se od 01. siječnja 

2019. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

 

PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG 

VIJEĆA: 

                             

                                  Renata Lucić 

  

 

KLASA:  363-02/18-01/09  

URBROJ. 2178/28-02-19-4 

Gornja Vrba, 11.12.2019.godine 
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42. III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2019. GODINU

 

 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(“Narodne novine”  br. 68/18 i 110/18) i 

članka 29. statuta Općine Gornja Vrba 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br.01/18) Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba na svojoj 16. sjednici 

održanoj dana 10.12.2019. godine donosi: 

 

III. Izmjene PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U članku 2. dio pod naslovom 

Javne površine mijenja se i glasi: 

 

JAVNE POVRŠINE 

 

Građenje javnih površina 

Građenje javnih površina financirat će se iz 

sredstva komunalnog doprinosa, 

komunalne naknade, općih prihoda i 

primitaka i kapitalnih pomoći za namjene 

kako slijedi: 

 

 

Namjenski prihodi:  7.500,00 kn 

Kapitalne pomoći: 5.213.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 1.492.000,00 

 

Članak 2. 

 

 U članku 2. dio pod naslovom 

Nerazvrstane ceste mijenja se i glasi: 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

Građenje nerazvrstanih cesta 

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će 

se iz sredstava komunalnog doprinosa, 

komunalne naknade i općih prihoda i 

primitaka za namjene kako slijedi: 
Br

oj 

Opis 

radova 

Rok 

izgrad

nje 

Izvori 

financir

anja 

Iznos 

(kn) 

1. Izgradnja 

kolnika u 

Brkićevoj 

ulici u 

Gornjoj 

Vrbi 

2019. Kapitaln

e pomoći 

178.000,

00 

2. Moderniza

cija 

kolnika u 

Borevkovi

ćevoj  ulici 

u Gornjoj 

Vrbi 

2019. Komunal

ni 

doprinos, 

komunal

na 

naknada, 

opći 

prihodi i 

primici 

 

656.000,

00 

3. Izgradnja 

kolnika u 

Ulici V. 

Nazora i 

2019. Komunal

ni 

doprinos, 

komunal

650.000,

00 

Br

oj 

Opis 

radova 

Rok 

izgrad

nje 

Izvori 

financira

nja 

Iznos 

(kn) 

1. Izrada 

projekta 

za 

izgradnju 

pješačke 

staze u 

Savskoj 

ulici 

2019. Komunal

ni 

doprinos, 

komunaln

a 

naknada,  

7.500,00 

2. Izgradnja 

biciklisti

čke staze 

u Ul. 

Vrbskih 

žrtava u 

Gornjoj 

Vrbi 

2019. Kapitalne 

pomoći, 

opći 

prihodi i 

primici 

5.863.000

,00 

3

. 

Rekonstrukci

ja dječjeg 

igrališta 

„Rupača“ 

2019

. 

kapitaln

e 

pomoći, 

opći 

prihodi 

i 

primici 

435.000,00 

4

. 

Izgradnja 

parkirališta 

kod crkve u 

Gornjoj Vrbi 

2019

. 

opći 

prihodi 

i 

primici 

407.000,00 

  UKUPNO: 6.712.500,0

0  
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J.J. 

Strossmaye

ra u G. 

Vrbi 

na 

naknada, 

opći 

prihodi i 

primici 

  UKUPNO: 1.484.00

0,00  

 

Namjenski prihodi:  200.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 1.106.000,00 kn 

Kapitalne pomoći: 178.000,00 

 

Članak 3. 

 

 U članku 2. dio pod naslovom 

Javna rasvjeta mijenja se i glasi: 

 

JAVNA RASVJETA 

 

Građenje javne rasvjete 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz 

sredstava komunalnog doprinosa, 

komunalne naknade i općih prihoda i 

primitaka za namjene kako slijedi: 
Br

oj 

Opis 

radova 

Rok 

izgradn

je 

Izvori 

financira

nja 

Iznos 

(kn) 

1. Izgradnja i 

rekonstruk

cija javne 

rasvjete u 

ulici 108. 

brigade u 

Gornjoj 

Vrbi 

2019. Komunaln

i 

doprinos, 

komunaln

a naknada 

   

2.500,

00 

  UKUPNO: 2.500,

00 

Namjenski prihodi:  2.500,00 kn 

 

Članak 3. 

 

 U članku 2. dio pod naslovom 

Javna rasvjeta mijenja se i glasi: 

 

GROBLJA 

 

Građenje objekata na grobljima 

Građenje objekata na grobljima financirat 

će se iz sredstava komunalnog doprinosa, 

komunalne naknade i općih prihoda i 

primitaka te kapitalnih pomoći za namjene 

kako slijedi: 

Br

oj 

Opis 

radova 

Rok 

izgrad

nje 

Izvori 

financira

nja 

Iznos 

(kn) 

1. Završetak 

Mrtvačnice 

u Gornjoj 

Vrbi 

2019. Komunal

ni 

doprinos, 

komunal

na 

naknada, 

opći 

prihodi i 

primici, 

Kapitalne 

pomoći 

555.000

,00 

2. Izgradnja 

ceremonija

lnog trga 

ispred 

mrtvačnice 

u Gornjoj 

Vrbi 

2019. Komunal

ni 

doprinos, 

komunal

na 

naknada, 

Opći 

prihodi i 

primici, 

Kapitalne 

pomoći 

370.000

,00 

  UKUPNO: 925.000

,00 

Namjenski prihodi: 50.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 475.000,00 kn 

Kapitalne pomoći: 400.000,00 kn 

 

 

Članak 4. 

Ove Izmjene programa stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“, a 

primjenjuje se od 1.1.2019. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

        PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                             

                                  Renata Lucić  

 

KLASA: 363-02/18-01/09                                                                                                    

URBROJ: 2178/28-02-19-4                                                                                            

Gornja Vrba, 11.12.2019.godine 
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43.  II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2019. GODINU

 

  

Na temelju Zakona o socijalnoj 

skrbi („NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17) i  članka 29. Statuta 

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br. 01/18), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 16. sjednici održanoj  10.12.2019. 

godine, donijelo je: 

 

 

II. Izmjene P R O G R A M A 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite  

na području Općine Gornja Vrba za 

2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 U članku 5. broj 105.000,00 

mijenja se u broj 125.000,00. 

 
 

Članak 2. 

 

                  Ove izmjene Programa objaviti 

će se u „Službenim novinama Općine 

Gornja Vrba“, a primjenjuju se od 01. 

siječnja 2019. godine. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Renata Lucić 

 

 

KLASA:  402-08/17-01/06  

URBROJ. 2178/28-02-19-3 

Gornja Vrba, 11. prosinca 2019.  godine 
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44.  II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U 
PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 
2019. GODINU 

 
              Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  

(„N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17) i članka 29. Statuta 

općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” br. 01/18), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 16. sjednici održanoj  10.12.2019. 

godine, donijelo je: 

 

II. Izmjene P R O G R A M A 

javnih potreba i potrebnih sredstava u 

području društvenih djelatnosti  

na području Općine Gornja Vrba za 

2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U članku 1. Programa, podnaslov I. 

Program javnih potreba u predškolskom i 

školskom odgoju  mijenja se i glasi: 

 

I. PROGRAM JAVNH POTREBA 

U PREDŠKOLSKOM I 

ŠKOLSKOM ODGOJU 
 

Sukladno Zakonu o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13) Općina Gornja vrba provodi 

organizirani program rada sa djecom 

predškolske dobi i to održavanje „Male 

škole“ za djecu starosti 6 godina. 

 Program se provodi u područnoj 

školi O.Š. „Vladimir Nazor“ Slavonski 

brod, u Gornjoj Vrbi, temeljem Ugovora s 

Osnovnom školom „Vladimir Nazor“ 

Slavonski Brod. 

 Za realizaciju predškolskog 

programa  osigurano je u Općinskom 

proračunu 13.000,00 kn. 

 Područnim školama u Gornjoj i u 

Donjoj Vrbi donirati će se sredstva u 

naravi u visini od 30.000,00 kn. 

 Ukupno za realizaciju Programa 

u predškolskom i školskom odgoju u 

2019. godini potrebno je osigurati 

43.000,00 kn. 

 

1. Predškolski odgoj, 

intelektualne i osobne 

usluge, konto 3237 

13.000,00 kn 

2. Osnovno školstvo, 

tekuće donacije u 

naravi, konto 38129 

30.000,00 kn 

 

Članak 2. 

 

 U članku 1. Programa, podnaslov 

IV. Program javnih potreba prema 

vjerskim zajednicama  mijenja se i glasi: 
 

IV. PROGRAM JAVNIH POTREBA 

PREMA VJERSKIM  

ZAJEDNICAMA 

 

 Podrazumijeva osiguranje novčanih 

sredstava za rad Crkve na području Općine 

Gornja Vrba i to 35.000,00 kn za tekuće 

donacije i 200.000,00 kn za kapitalne donacije. 

 Ukupna sredstva za javne potrebe 

prema vjerskim zajednicama : 235.000,00 

kn 
1. Tekuće donacije vjerskim 

zajednicama, konto 38112 
35.000,00 kn 

 - Župa BDM 

Ruščica 

30.000,00 kn 

 - Župa Sv. Marka 

Trnjani 

5.000,00 kn 

2. Kapitalne  donacije 

vjerskim zajednicama, 

konto 38112 

200.000,00 kn 

 - Župa BDM 

Ruščica 

27.000,00 kn 

 - Župa Sv. Marka 

Trnjani 

173.000,00 kn 

 

Članak 3. 

 

 U članku 1. Programa, podnaslov 

V. Program javnih potreba u civilnom 

društvu  mijenja se i glasi: 
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V. PROGRAM  JAVNIH  POTREBA 

U CIVILNOM  DRUŠTVU 

 
Općina Gornja Vrba potiče rad udruga 

koje za cilj imaju razvoj civilnog društva.  

Ukupna sredstva za javne potrebe u 

civilnom društvu : 16.000,00 kn 

 
1. Tekuće donacije 

udrugama, konto 38114 

16.000,00 kn 

 

 

Članak 3. 

 

 U zadnjem stavku članka 1., iza točke 

VII., broj 413.000,00 mijenja se u broj 

564.000,00. 

 
Članak 4. 

 

                   Ove izmjene Programa 

objaviti će se u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“, a primjenjuju se od 

01. siječnja 2019. godine. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Renata Lucić 

                       

 

KLASA:  402-08/18-01/05 

URBROJ. 2178/28-02-19-3 

Gornja Vrba,   11. prosinca 2019.  godine 
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45.  ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE 
USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 

 
Temeljem članka 30. stavak 7. 

Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“,broj94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) i članka 4. Uredbe 

o gospodarenju komunalnim otpadom 

(„Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19), 

te i članka 29. Statuta općine Gornja 

Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije”, br. 1/18.), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

16. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. 

godine, donijelo je: 

 

ODLUKU o izmjenama i dopunama 

Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog  otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 
         U Odluci o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog  

otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine gornja Vrba 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 01/18) u članku 2. stavak 3. i 

4., se brišu a dodaju se stavci 3., 4., i 5. 

koji glase: 

     „ Korisnici javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i 

prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada razvrstavaju se u kategorije: 

- korisnika kućanstvo 

- korisnika koji nije kućanstvo. 

       Korisnik kućanstvo je korisnik javne 

usluge koji nekretninu koristi trajno ili 

povremeno u svrhu stanovanja (npr. 

vlasnici stanova, kuća, nekretnina za 

odmor). 

         Korisnik koji nije kućanstvo je 

korisnik javne usluge koji nije razvrstan u 

kategoriju korisnika kućanstvo, a koji 

nekretninu koristi u svrhu obavljanja 

djelatnosti, te je razvrstan u odgovarajuću 

potkategoriju.“ 

  

Članak 2. 

              U članku 5. stavak 1. alineja 1. 

mijenja se i glasi: 

„ - miješani komunalni otpad svakih 7 

dana.“ 

           Stavak 2. se mijenja i glasi: 

   „Najmanja učestalost odvoza za pravne 

osobe: 

- miješani komunalni otpad svakih 

14 dana, 

- korisni otpad jednom mjesečno, 

odmah po pozivu, 

- odvoz miješanog komunalnog 

otpada po pozivu u roku od 14 dana 

od narudžbe.“ 

 

     U članku 5. stavak 4. se briše. 

 

Članak 3. 

Članak 15. mijenja se i glasi: 

         „Cijena obvezne minimalne javne 

usluge na području pružanja usluge 

jedinstvena je za sve korisnike usluge 

razvrstane u kategoriju korisnika 

kućanstvo, i iznosi fiksni dio od 39,55 kn.,( 

sa PDV-om) uvećan za cijenu pražnjenja 

od 6,21 kn., (sa PDV-om)  po odvozu. 

         Cijena obvezne minimalne javne 

usluge jednaka je za sve korisnike usluge 

razvrstane u kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo unutar iste potkategorije, i 

iznosi fiksni dio od 58,19 kn., uvećan za 

cijenu pražnjenja od 7,34 kn., sa 

zaduženim spremnikom od 120 litara, 

odnosno fiksni dio od 470,08 kn., uvećan 

za cijenu pražnjenja od 12,43 kn.,  sa 

zaduženim spremnikom od 1100 litara. 

        Korisnici koji nisu kućanstvo 

razvrstani su u slijedeće potkategorije 

prema djelatnosti koja se obavlja u 

nekretnini odnosno posebnom dijelu 

nekretnine: 
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I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski 

objekti, samostani, bolnice, dnevne 

bolnice, ambulante, domovi za 

starije osobe, ustanove socijalne 

skrbi i druge slične djelatnosti; 

II. Djelatnosti koje nisu obuhvaćene 

ostalim točkama (na primjer: uredi, 

javni uredi, agencije, banke, 

uredski prostori državne uprave, 

županijske i lokalne samouprave, 

sudova, agencija, pošta, fondova i 

slično, humanitarne organizacije, 

osiguravajuća društva, odvjetnički i 

javnobilježnički uredi, turističke 

agencije, objekti za igre na sreću, 

udruge, muzeji, galerije, knjižnice, 

knjižare, izložbeni prostori, 

galerije, kina, kazališta, sportske 

dvorane, ambulante, trgovine 

odjećom i obućom i drugom 

neprehrambenom robom, kiosci za 

prodaju tiskovina i duhanskih 

proizvoda, obrtničke djelatnosti: 

frizerski salon, brijač, kozmetičar, 

stolar, vodoinstalater, električar, 

automehaničar, autolimar, bravar, 

radione za popravak, ribarski obrti, 

keramičari i druge slične obrtne 

djelatnosti, industrijske djelatnosti s 

proizvodnim pogonima te druge 

slične djelatnosti); 

III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – 

obrtnici) koji obavljaju 

ugostiteljsku djelatnost bez 

pružanja usluge smještaja ali uz 

pripremu i/ili posluživanje hrane 

(na primjer: restoran, gostionica, 

zdravljak,zalogajnica, pečenjarnica, 

pizzeria, bistro, slastičarnica, 

objekti brze prehrane, kavana, 

pivnica, buffet, kantina, pub, 

krčma, caffe bar, konoba, klet, 

kušaonica, pripremnica obroka – 

catering, objekt jednostavnih usluga 

u kiosku i slično) te tržnica, 

benzinska postaja, trgovački centar 

i druge slične djelatnosti; 

IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe – 

obrtnici) koji obavljaju 

ugostiteljsku djelatnost bez 

pružanja usluge smještaja i bez 

pripreme i/ili posluživanja hrane 

(na primjer: caffe bar, noćni klub, 

noćni bar, disco klub i slično) te 

klub za zabavu na otvorenom, 

organizator javnih manifestacija, 

mesnica, ribarnica, prodavaonica 

mliječnih i suhomesnatih 

proizvoda, benzinska postaja, 

supermarket, trgovina 

prehrambenom robom, trgovački 

centar i druge slične djelatnosti; 

V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske 

usluge u domaćinstvu (fizička 

osoba – građanin koji iznajmljuje 

sobu/apartman/kuću za odmor i 

slično); 

VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – 

obrtnici) koji obavljaju 

ugostiteljsku djelatnost i pružaju 

uslugu smještaja (kamp, hotel, 

hostel, prenoćišta i slično); 

VII. Luka, autobusni i željeznički 

kolodvor, zračne luke i druge slične 

djelatnosti.“ 

               Na računu za pruženu javnu 

uslugu cijena obvezne minimalne javne 

usluge mora biti zasebno iskazana“.   

                                                                   

Članak 4. 

         U članku 16. dodaju se stavak 2., i 3., 

koji glase: 

“ Ukoliko se na istom obračunskom mjestu 

korisnik može razvrstati i u kategoriju 

kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo 

cijenu obvezne minimalne javne usluge 

obračunatu za kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo 

 

Ukoliko se na istom obračunskom mjestu 

korisnik može razvrstati u više 

potkategorija korisnika koji nije kućanstvo 
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korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu 

obvezne minimalne javne usluge” 

 

Članak 5. 

U članku 17. stavak 2., mijenja se i 

glasi: 

     „Iznos ugovorne kazne koju je korisnik 

usluge dužan platiti za svako pojedino 

postupanje protivno Ugovoru iz stavka 1. 

ovoga članka odrediti će se po utvrđivanju 

iznosa obvezne minimalne javne usluge 

sukladno članku 15. ove Odluke pri čemu 

se ista može utvrditi najviše do iznosa 

godišnje cijene obvezne minimalne javne 

usluge za kategoriju korisnika usluge u 

koju je korisnik razvrstan.“ 

 

Članak 6. 

U članku 28., stavak 8., se briše a 

dodaju se novi stavak 8., i 9., koji glase:  

     „Kriterij za određivanje udjela korisnika 

usluge u slučaju kad su korisnici javne 

usluge kućanstva i koriste zajednički 

spremnik, a nije postignut sporazum o 

njihovim udjelima, predstavlja cijenu 

obvezne minimalne javne usluge za 

korisnika kućanstva i ukupnog broja 

fizičkih osoba na obračunskom mjestu, pri 

čemu broj fizičkih osoba u jednom 

kućanstvu za obračun odvoza iznosi tri do 

trenutka dok se ne postigne sporazum o 

njihovim udjelima. Kriterij za 

određivanje udjela korisnika usluge koji 

nije kućanstvo u slučaju kad su korisnici 

javne usluge kućanstva i korisnici koji nisu 

kućanstvo koji se bave neproizvodnim 

djelatnostima i koriste zajednički 

spremnik, a nije postignut sporazum o 

njihovim udjelima je cijena obvezne 

minimalne javne usluge za korisnika koji 

nije kućanstvo i broja osoba kojima je 

mjesto rada na tom obračunskom mjestu u 

odnosu na ukupan broj osoba.“  

 

Članak 7. 

Ostale odredbe ove Odluke ostaju 

ne promijenjene. 

 

 

 

 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“   

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                                                         

PREDSJEDNICA                                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Renata Lucić 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/24 

URBROJ:2178/28-02-19/3 

U  Gornjoj Vrbi, 10.12.2019.god. 
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46. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE ZA REDOVITE 
STUDENTE 

 
 

Na temelju članka 29. Statuta 

Općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 1/18)  

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 10.12. 

2019.godine, donosi: 

 

O D L U K U o izmjeni Odluke 

o dodjeli financijske potpore za redovite 

studente 

 

Članak 1. 

 

           U članku 2. Odluke o dodjeli 

financijske potpore za redovite studente 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» 03/14), stavak 1. mijenja se i 

glasi: 

„Pravo na financijsku potporu iz članka 1. 

ove Odluke imaju svi redoviti studenti koji 

su  

upisani i pohađaju visoko učilište 

(sveučilište, fakultet ili umjetničku 

akademiju u njegovom sastavu, veleučilište 

ili visoku školu), koji imaju prebivalište na 

području Općine Gornja Vrba, najmanje 6 

(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 

ostvarivanje prava iz ove Odluke“. 

 

Članak 2. 

 

                           Ostale odredbe 

Odluke ostaju nepromijenjene.   

 

Članak 3.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

            Renata Lucić 

 

 

 

KLASA: 604-01/19-01/2 

URBROJ: 2178/28-02-19-1 

Gornja Vrba, 10.12.2019.godine  
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47. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU GORNJA VRBA U 2019. 
GODINI 
 

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 

82/15,118/18 ), članka 58. 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 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.1/18), a na prijedlog 

Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba, Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 16 sjednici 

Općinskog vijeća održanoj dana 10.12.2019.godine  donijelo je: 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2019.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. 

 

Općina Gornja Vrba dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

 

Općina Gornja Vrba dužna je 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. 

 

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. 

 

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika 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 
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– 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. 

 

Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće: 
– donosi plan djelovanja civilne zaštite 

– donosi plan vježbi civilne zaštite 

– priprema i dostavlja Općinskom vijeću 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. 

 

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 

područje Općine Gornja Vrba u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog 

stožera civilne zaštite. 

 

Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci 

od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje. 

 

ZAKONSKE ODREDBE 

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  
82/15 

188/18 

2. 

Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 

hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 

katastrofi   
37/16 

3. 

 Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

 Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16 

47/16 

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16 

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 

broju za hitne službe 112  
38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite  49/16 

7. 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 

poslova u području planiranja civilne zaštite  
57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja  57/16 

9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 57/16 
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ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite  

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  61/16 

11. 
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva  69/16 

13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. 
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite  
69/16 

15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 

sustavu civilne zaštite  
69/16 

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje 
75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16 

18. 

 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 

pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 

imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika  

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 

sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, 

kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 

zaštite i njegovog zamjenika 

98/16 

67/17 

19. 
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 

namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 
99/16 

20. 

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 

operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 
99/16 

21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17 

22. 

Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 

postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 

(NN 33/17) 

 

23. 
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  
49/17 

24. 
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 

sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
53/17 

25. 
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne 

opasnosti te davanju uputa stanovništvu 
67/17 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U 2019.g. poduzeto je slijedeće: 

 

 Na prijedlog načelnika na 16. sjednici općinskog vijeća donesena je procjena rizika od velikih 

nesreća za područje općine, 

 Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite 

 Donesen je Operativni postupovnik 

 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

 Donesena je odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite 

 Donesena je Odluka o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja 

operativnih skupina postrojbe civilne zaštite, 

 Donesena je Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika 

 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.g., 

 Donesena je analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.g., 

 Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 
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 Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020-

2021.g., 

 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara u 2019.g.  

 Donesena je Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika 

 

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite,  POSTROJBA CZ opće namjene) 

 

PRILOG  1 

 

Stožer civilne zaštite Općine Gornja Vrba 

FUNKCIJA IME I PREZIME ADRESA 

TELEFON  TELEFON  

24 SATA POSAO STAN 

Načelnik Stožera Danijel Odobašić, 

sin Đure, 

19.03.1984.god. 

OIB:45756889745 

Donja Vrba, Sv. 

Filipa i Jakova 

90 

- 422-283 098-550-302 

Zamjenik načelnika Tomislav Marijić, 

sin Jakova, 

08.10.1990. 

OIB:00610617309 

Gornja Vrba, 

Željka Agatića 8 

- 457-612 091-349-

5007 

Član Stožera za 

protupožarnu zaštitu 

Mario Tonček, sin 

Stjepana, 

18.11.1968, 

OIB:92332565631 

Sl. Brod, 

Šubićeva 24 

- 269-020 098-894-415 

Član stožera za 

komunalne djelatnosti 

Majstorović Ivana, 

kći Jure, 20.09.1989, 

OIB:58352239271 

Sv. Ante 18 

G. Vrba 

430-081 457-592 095-577-35-

85 

Predstavnik 

Policijske uprave 

Ivan Aračić, sin 

Pere, 01.04.1984, 

OIB:56736403029 

Zagrebačka 107 

Donji Andrijevci 

  095-8822537 

Predstavnik 

Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje 

Ivan Škuljević Sibinjskih žrtava 

106, Sibinj 

035/416706 035/425237 098/1740919 

Član Stožera za 

medicinsko 

zbrinjavanje 

Dr. Rafael Zečević, 

OIB:42428565993  

Nova ulica 38  

 S. Šamac 

457 149  095-8064206 

Član Stožera za 

veterinarsko 

zbrinjavanje i 

asanaciju 

     

Član Stožera za 

zbrinjavanje 

stanovništva i  

evakuaciju 

Ružica Čalušić, kći 

Jure, 30.11.1969, 

OIB:88114126258 

Željka Kožulja 

26. Donja Vrba 

035/423-

725 

 091-4237250 
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Zapovjednik tima 

civilne zaštite opće 

namjene  

Filip Tolić, sin Ilije, 

28.03.1974., 

OIB:77080886490 

Gornja Vrba, 

108. brigade 27 

 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 spašavanja i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba 

civilne zaštite opće namjene koja broji 24 obveznika. 

 

 
2.2. Povjerenici civilne zaštite 

 

Postojećom odlukom imenovano je 2 povjerenika i 2 zamjenika. Slijedeći članak 21. navedene uredbe 

potrebno je imenovati još 6 povjerenika i 6 zamjenika. 

Tablica 1 

Naselje/ulica Broj  

stanovnika 

Povjerenici Zamjenici 

povjerenika 

Ukupno 

Donja Vrba 599 2 2 4 

Gornja Vrba 1913 6 6 12 

UKUPNO: 2512 8 8 16 

 

 

3. PREVENTIVA 

 

 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 
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3.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

Plan djelovanja sadržava: 

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode 

2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, 

gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva 

3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih 

tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. 

 

3.2. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite 

 

3.2.1. Za područje preventive 

 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koje određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenja preventivnih mjera. Kategorije 

u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica 2: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena 
Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje preventive Brojčana 

ocjena 

Ocjena 

strategija, normativno uređenje i planovi 2 Visoka spremnost 

sustav javnog uzbunjivanja 3  Niska spremnost 

stanje svijesti o prioritetnim rizicima 3  Niska spremnost 

prostorno planiranje i legalizacija građevina 3  Niska spremnost 

ocjena fiskalne situacije i njene perspektive 4 Vrlo niska spremnost 

ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja 

reagiranja 

3 Niska spremnost 

Ukupna ocjena 3 Niska spremnost 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 –  niska spremnost. 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 3 (niska spremnost) i ocjenom 4 (vrlo 

niska spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog 

uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim rizicima, prostorno planiranje i legalizacije građevina, 

stanje fiskalne situacije i njene perspektive i stanje baze podataka i podloge za potrebe planiranja i 

reagiranja 

 

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na sustav javnog uzbunjivanja, stanje svijesti o prioritetnim 

rizicima, prostorno planiranje i legalizacije građevina, stanje fiskalne situacije i njene perspektive  i 

stanje baze podataka unaprijedile potrebno je: 

 

- Sva naselja pokriti sirenama s kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti, 

- Obvezati vatrogasne postrojbe s područja Općine da obavijeste izvršno tijelo o intervencijama 

s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega, 

- Upoznati stanovništva s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe 

samozaštite i organizirane zaštite, 

- zahtijevati od posjednika opasnih tvari postavljanje sirena za slučaj nesreće s izvan 

lokacijskim posljedicama, 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 4  |Utorak, 17. prosinca 2019.g.    

  
43 

OPĆINA GORNJA VRBA 

- sazivati Stožer CZ i predstavničko tijelo i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju 

upoznavanja članova o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim 

u proteklom periodu te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit, 

- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama 

neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva, 

- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine  organizirati vježbe sklanjanja, 

evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja, 

- nastaviti organizirati okupljanje operativnih snaga CZ (liječničke ekipe, povjerenici civilne 

zaštite, timovi civilne zaštite i drugi) sa ciljem upoznavanja sa načinom djelovanja prijetnje, 

njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje, te posebno načinu samozaštite od iste 

- utvrditi broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice djelovanja 

prijetnji u područjima prioritetnih ugrožavanja i propisati posebne urbanističke uvjete koji 

osiguravaju otpornost izgrađenih građevina, 

- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom 

nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja, 

- ustrojiti bazu podataka o elementarnim nepogodama i poremećajima u radu kritične 

infrastrukture 

 

3.2.2. Za područje reagiranja 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

reagiranja i  donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području 

reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica 3: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena 
Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 

reagiranja 

Brojčana ocjena Ocjena 

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta 2 Visoka spremnost 

spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite 3 Niska spremnost 

stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i 

stanja komunikacijskih kapaciteta 

4 Vrlo niska spremnost 

Ukupna ocjena 3 Niska spremnost 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja unaprijedila potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koje su ocjenjena ocjenom 3 ( niska spremnost) i 4 (vrlo niska 

spremnost) . U ovom slučaju to je spremnost operativnih kapaciteta i stanje mobilnosti operativnih 

kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta. 

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne 

zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedile potrebno je: 

- Opremiti i osposobiti snage vatrogastva za provedbe mjera u slučaju pojave prioritetne 

prijetnje i njenih rizika 

- Pravne osobe i udruge upoznati za njihovim zadaćama te izraditi Operativne planove za 

pravne osobe 
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- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i 

mobilnim radio uređajima ili mobilnim telefonima i planirati financijska sredstva za njihovu 

nabavu. 

 

3.2.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini 

(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici. 

                                         Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite 
Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite Brojčana 

ocjena 

Ocjena 

Područje preventive 3 Niska spremnost 

Područje reagiranja 3 Niska spremnost 

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite 3 Niska spremnost 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 –  

niska spremnost. 

 

4. VATROGASTVO 

Za DVD Gornja Vrba, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu 

osigura 

- 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. 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 iskustva u organizaciji i dr. 

Udruge građana: 

RED. 

BROJ 
IME I PREZIME ADRESA 

TELEFON 
TELEFON 

24 SATA POSAO STAN 

Sportsko ribolovna udruga „Bistro“ 

 

1. 

 

Predsjednik 

Zlatko Mikinac 

Gornja Vrba,  

Braće Radić bb 
 260-126 098-812371 

Tajnik 

Andrija Anušić 

Gornja Vrba,  

Braće Radić 1 
  0992974167 
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6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD 

INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 

7.1. Operativne snage sustava civilne zaštite  

 

1. Stožer civilne zaštite 

2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 

3. Povjerenici civilne zaštite  

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Gornja Vrba“ 

 

7.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

 

1. Jakob Becker d.o.o., Vrbska 12, Gornja Vrba 

2. Unix j.d.o.o., Savska 3, Gornja Vrba 

3. Projektgradnja d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba 

4. Lačić d.o.o., Domobranska 1, Donja Vrba 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA 

o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2019. godini 

Red  

broj 
OPIS POZICIJE 

REALIZIRANO 

u 2019. god. (kn) 

PLANIRANO 

u 2020. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene) 

-osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje, sklanjanje i druge 

aktivnosti i mjere u sustavu civilne 

zaštite 

        0              0 

-Stožer civilne zaštite - odore 5.000,00   20.000,00 

-Postrojba  CZ opće namjene - odore 5.000,00    10.000,00 

- Revizija Plana zaštite 5.000,00   10.000,00 

-Plan djelovanja CZ 13.500,00   0 

- vježba 0 0 

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 

vježba 
0 0 

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 

podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 

17 st. 3. zakona 

11.000,00  15.000,00 

UKUPNO: 34.500,00 45.000,00 

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica    46.000,00  220.000,00 

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe   

-Vatrogasna zapovjedništva Općine   

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

požara  
7.500,00 10.000,00 

UKUPNO: 53.500,00 230.000,00 

3. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  

-Tekuće održavanje 0 0 

UKUPNO: 0 0 
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4. 

UDRUGE GRAĐANA   

ŠRU „Bistro“ 5.000,00 5.000,00 

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

HGSS 5.000,00 5.000,00 

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 

SVEUKUPNO 

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
98.000,00 285.000,00 

 

 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

                                                                                                         PREDSJEDNICA 

                                                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Renata Lucić 

 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/08 

URBROJ:2178/28-02-19/1 

U  Gornjoj Vrbi, 11.12.2019.godine 
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48. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA 
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2020.-2022. G.

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 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik  br. 1/18) , Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na  

16.sjednici općinskog vijeća, održanoj 10.12.2019.god., donijelo je 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA 

ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

                                                         ZA 2020. – 2022.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. 

 

Općina Gornja Vrba dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

 

Općina Gornja Vrba dužna je 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. 

 

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, 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 2020.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 
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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 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda  

Nositelj: općinski načelnik 

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel. 

Rok: siječanj 2020.g. 

Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19 

 

2. Izraditi plan vježbi za 2020. 

Nositelj: općinski načelnik 

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel. 

Rok: ožujak 2020. 

Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 49/16) 

 

3. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite  

Nositelj: načelnik stožera CZ 

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba općinskog vijeća i načelnik 

Rok: siječanj-ožujak 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 49/16) 

 

4. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite 

Nositelj: načelnik stožera CZ 

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 

Rok: kontinuirano 2020.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) 

 

5. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 

Rok: ožujak 2020.g. 

 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

 

6. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite općine. 

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
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Rok: srpanj 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

7. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Nositelj: načelnik stožera 

Suradnici: IN konzalting d.o.o. 

Rok: srpanj 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

 

8. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

Nositelj: načelnik stožera 

Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, IN konzalting d.o.o. 

Rok: srpanj 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

 

9. 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 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

 

10. 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 2020.g. 

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16) 

 

11. 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 2020.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) 

 

12. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, 

Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, MUP-Ravnateljstvo CZ-a 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 2020. 

 

 

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Red  OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g. 
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broj 

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva  
0 0 0 

Stožer civilne zaštite– odore, veza, 

edukacija 
5.000,00 20.000,00  10.000,00 

Postrojbe civilne zaštite – odora, 

edukacija  
   

Procjena rizika, Plan djelovanja 

sustava CZ 
13.500,00 0 0 

Vježba operativnih snaga zaštite i 

spašavanja 
0 0 0 

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 

objekata za smještaj 
0 0 0 

Materijalna i tehnička oprema 

operativnih snaga 
0 0 0 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i 

podataka iz sadržaja dokumenata  
16.000,00 25.000,00 45.000,00 

UKUPNO: 34.500,00 45.000,00 55.000,00 

2. 

VATROGASTVO 

Vatrogasna zajednica 46.000,00 220.000,00 220.000,00 

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe    

Vatrogasna zapovjedništva    

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

požara 
7.500,00 10.000,00 0 

UKUPNO: 53.500,00 230.000,00 220.000,00 

3. 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD 

Redovne donacije  5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Opremanje    

    

    

Ukupno: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

4. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) 

Tekuće održavanje 0 0 0 

UKUPNO:    

5. 

UDRUGE GRAĐANA 

ŠRU „Bistro“ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

NAVESTI KOJE 0 0 0 

UKUPNO: 0 0 0 

SVEUKUPNO 

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
98.000,00 285.000,00 285.000,00 

                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: 

     Renata Lucić 

KLASA: 810-01/19-01/09 

 URBROJ:2178/28-02-19/1 

 U  Gornjoj Vrbi, 11.12.2019.godine 
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49.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE 
GORNJA VRBA ZA 2020. GODINU 

 
Na temelju članka 15. i 19., Zakona o 

upravljanju državnom imovinom  („Narodne 

novine“, 52/18) i  članka 29. Statuta Općine 

Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 1/18) Općinsko vijeće 

Gornja Vrba na 16. sjednici  održanoj dana 10. 

12. 2019. godine, donosi: 

 

ODLUKU o usvajanju Godišnjeg plana 

upravljanja  

imovinom Općine Gornja Vrba za 2020. 

godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba za 2020.godinu, kojeg je 

Općina Gornja Vrba dužna donijeti sukladno 

odredbama 19., stavak 2. Zakona o upravljanju 

državnom imovinom  („Narodne novine“, 

52/18) na prijedlog Općinskog načelnika.

       

Članak 2. 

Godišnjim planom upravljanja 

imovinom određuju se: 

•kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom Općine Gornja Vrba,  

•provedbene mjere u svrhu provođenja 

Strategije,  

•detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu Općine Gornja 

Vrba,,  

•godišnji planovi upravljanja pojedinim 

oblicima imovine u vlasništvu Općine Gornja 

Vrba. Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana 

upravljanja, podatke koje mora sadržavati i 

druga pitanja s tim u vezi, propisano je 

Uredbom o obveznom sadržaju plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“, broj 21/14).  

 

Članak 3. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Gornja Vrba,  za 2020. 

godinu donosi Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba,  za razdoblje od godinu dana, do 30.11. 

tekuće godine.  

 

Članak 4. 

 Općina Gornja Vrba,  dužna je do 30. 

rujna 2020. godine dostaviti Općinskom vijeću 

na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine 

 

   Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

  

 

KLASA: 406-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/28-02-19-3 

Gornja Vrba, 10.12.2019. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 4  | Utorak, 17. prosinca 2019.g.    
 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
52 

50.  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 
U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2018. GODINU 

 
Na temelju članka 15. i 19., Zakona 

o upravljanju državnom imovinom  

(„Narodne novine“, 52/18) i  članka 29. 

Statuta Općine Gornja Vrba (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 

1/18) Općinsko vijeće Gornja Vrba na 16. 

sjednici  održanoj dana 10. 12. 2019. 

godine, donosi: 

 

Odluka o  

o usvajanju Izvješća o provedbi plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu 

 

I 
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu. 

 

II 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Renata Lucić 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 406-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/28-02-19-4 

Gornja Vrba, 10.12.2019. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 2 – broj 4  |Utorak, 17. prosinca 2019.g.    

  
53 

OPĆINA GORNJA VRBA 

51. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE GORNJA VRBA U PODRUČJU 
PRIRODNIH NEPOGODA 

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. 

Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 

novine“ broj16/19) i članka 29. Statuta 

Općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 1/18) 

Općinsko vijeće Gornja Vrba na 

16.sjednici  održanoj dana 10. 12. 2019. 

godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

O donošenju Plan djelovanja Općine 

Gornja Vrba  

u području prirodnih nepogoda 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom donosi se Plan 

djelovanja Općine Gornja Vrba u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

 

Sastavni dio ove Odluke je Plan 

koji nije predmet objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

 
     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

 Renata Lucić 

 
 

 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/7 

URBROJ:2178/28-02-19/1 

U  Gornjoj Vrbi, 10.12.2019.godine 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
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7. V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2019. G.
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8. VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2019. G. 
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9. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DARIVANJU RODITELJA NOVOROĐENOG 

DJETETA 

 
Na temelju čl. 48.  Zakona o lokalnoj i 

područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 

150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17  ) te čl. 

45. Statuta Općine Gornja Vrba („ Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)  

donosim slijedeću: 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

Odluke  o darivanju roditelja novorođenog 

djeteta 

 

Članak 1. 

        U članku 1. Odluke  o darivanju roditelja 

novorođenog djeteta (« Službene novine 

Općine Gornja Vrba  br. 2/18 »), iza stavka 3., 

dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Pravo na jednokratnu novčanu pomoć se 

ostvaruje pod uvjetom da oba roditelja, skrbnik 

ili samohrani roditelj imaju prebivalište na 

području općine Gornja  najmanje 6 (šest) 

mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 

ostvarivanje prava iz ove Odluke“  

        

Članak 2. 

 Ostale odredbe ove Odluke ostaju ne 

promijenjene. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u « Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba », a primjenjuje se od 

01.01.2020.godine. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GORNJA 

VRBA 
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