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20.  ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA USKLAĐIVANJE PROCJENE RIZIKA 
OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 

82/15.) i  članka 46. Statuta Općine Gornja Vrba(„Službene novine Općine Gornja Vrba, broj 

1/21), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 

Gornja Vrba,  KLASA: 810-01/21-01/08; UR.BROJ: 2178/28-01-21-2 od 09.08.2021.godine 

(„Službene novine Općine Gornja Vrba, broj 5/21) načelnik Općine  donosi: 

 

ODLUKU  

o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

Osniva se Radna skupina za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Gornja Vrba(u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

Članak 2. 

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će uskladiti Procjenu temeljem odredbi 

Pravilnika o smjernicama za usklađivanje Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Brodsko posavske županije. 

 

Članak 3. 

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana. Jednog od članova predlaže 

angažirani konzultant. 

 

Članak 4. 

Načelnik Općine Gornja Vrba rješenjem će imenovati Radnu skupinu za usklađivanje 

procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Gornja Vrba. 

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar 

prijetnji i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može proširiti radnu skupinu 

članovima-koordinatorima koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti izradi 

Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima.  

 

Članak 5. 

Voditelj radne skupine za usklađivanje Procjene rizika odgovoran je za: 

- organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine, 

- usklađivanje obrazaca za usklađivanje scenarija, koji se usuglašavaju na 

Radnoj skupini, 

- koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika, 

- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

 

Članak 6. 

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza: 
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- sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike, 

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija, 

- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne   

skupine, 

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te  

surađuju tijekom   rada na procjeni, 

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika, 

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 

 

Članak 7. 

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine. 

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte 

koje donosi Radna skupina. 

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i 

zapisničar. 

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova. 

 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenim 

novinama  Općine Gornja Vrba“. 

 

 

                  OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                          Ivan Vuleta, dipl. ing. 

    

 

 

KLASA: 810-01/21-01/08 

UR.BROJ: 2178/28-01-21-3 

U Gornjoj Vrbi, 19.08.2021. godine  
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21. ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA DRUŠTVENIH DOMOVA U VLASNIŠTVU 
OPĆINE GORNJA VRBA 
 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

Novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09, 143/12,152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne Novine“, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13– pročišćeni tekst, 137/15–ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. 

Statuta Općine Gornja Vrba („Službene novine“ Općine Gornja Vrba,  broj 1/21) , Općinski 

načelnik Općine Gornja Vrba donosi  slijedeću: 

 

O D L U K U 

o načinu korištenja društvenih domova u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba 

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način privremeno korištenja društvenih domova u 

vlasništvu Općine Gornja Vrba, koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti, te na 

koje se ne primjenjuju odredbe  Zakona o kupoprodaji i zakupu poslovnog prostora.   

  Istom odlukom se utvrđuje način korištenja opreme koja se u prostorima nalazi 

(stolovi, stolice, posuđe, pribor za jelo i ostalo). 

 

Članak 2. 

Društveni domovi iz članka 1. ove Odluke su: 

1. Društveni dom Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba 

2. Društveni dom Donja Vrba, Sv. Filipa i Jakova 143, Donja Vrba 

 

Članak 3. 

Poslove vezane za upravljanje objektima i za održavanje objekata iz prethodnog 

članka ove Odluke obavlja Općina Gornja Vrba. 

 

Članak 4. 

Prostori iz čl. 2. ove Odluke daju se na povremeno korištenje pravnoj i fizičkoj osobi 

na temelju podnesenog zahtjeva. 

Zahtjev za povremeno korištenje prostore korisnik podnosi Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine pismeno, najkasnije 5 radnih dana prije održavanja aktivnosti, osim zahtjeva za 

korištenje u vanrednim prilikama  (karmine). 

 

Članak 5. 

Zahtjev se podnosi na obrascu  čiji je izgled i sadržaj utvrđuje Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gornja Vrba. 

Privremeno korištenje društvenih domova neće se odobriti korisniku koji: 

- ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi; 

- ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz rješenja o privremenom korištenju 

prostora 

 

Članak 6. 
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Prostori društvenih domova (kuhinja s inventarom, sale, sanitarnog čvora i ostalih 

zajedničkih prostorija) daju se na jednokratno korištenje u svrhu organiziranja: 

- svadbenih svečanosti, 

- krstitki, krizme, zabave, obljetnice, 

- za karmine 

- ostalih manifestacija, održavanja kulturno – umjetničkih programa, tribine, predavanja, 

prezentacije, koncerti, i ostalo 

- političkim  strankama za održavanje predizbornih skupova, i druge aktivnosti političkih 

stranaka. 

 

Članak 7. 

Prostori se daju na jednokratno korištenje korisnicima uz plaćanje naknade i to prema 

sljedećem cjeniku: 

1. svadbene svečanosti  u Društvenom domu u Gornjoj Vrbi..............3.000,00 kn 

2. svadbene svečanosti u Društvenom domu Donja Vrba ...................2.000,00 kn 

3. rođendani, krštenja, prve pričesti, krizme, obljetnice i slično u domu  

    Gornja Vrba.....1.000,00 kn 

4. rođendani, krštenja, prve pričesti, krizme, obljetnice i slično  

    u domu Donja Vrba................800,00 kn 

5. predizborni skupovi i druge aktivnosti političkih stranaka ....bez naknade, uz obvezu 

plaćanja čišćenja (200,00 kn-300,00 kn) 

6. godišnje skupštine i slično za potrebe humanitarnih, socijalnih kulturnih i sportskih 

     pravnih osoba sa području Općine Gornja Vrba.......bez naknade, uz obvezu plaćanja 

čišćenja (200,00 kn-300,00 kn) 

7. za održavanje karmina………….bez naknade, uz obvezu plaćanja čišćenja (200,00 

kn-300,00 kn) 

 

Članak 8. 

Za svadbenu svečanost prostor se daje korisniku u cijelosti tri dana i to jedan dan prije, 

na dan organiziranja svečanosti te jedan dan poslije svadbene svečanosti, zaključno do 13,00 

sati. 

Kod organiziranja rođendana ili drugih proslava prostor se daje korisniku u cijelosti 

dva dana i to na sam dan organiziranja istih, te jedan dan poslije zaključno do 13,00 sati. 

  Korištenje prostora za predizborne skupove i druge aktivnosti političkih stranaka, 

predavanja, prezentacije i priredbe daje se na vrijeme korištenja do najviše 8 sati. 

 

Članak 9. 

Korisnici koji podnose zahtjev za korištenje Društvenog doma, uplaćuju cjelokupan 

iznos naknade 5 dana prije datuma korištenja prostora, a  dok ne uplate iznos prostori  

Društvenog doma se ne mogu početi koristiti. 

Ukoliko odustanu od korištenja prostorije ili Društvenog doma, gube pravo na povrat 

uplaćenog iznosa, a ukoliko promjene datum korištenja, uplaćeni iznos im se uračunava u 

novi datum. 

                                                  

Članak 10. 

Korisnik  društvenog doma u vlasništvu Općine Gornja Vrba zapisnički preuzima 

ključeve u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba, dan prije korištenja, do 13 

sati, a vraća ih također zapisnički, prvi radni dan nakon korištenja, do 13 sati. 

Ukoliko se ukaže potreba prijevremenog vraćanja ključeva, korisnik će postupiti 

sukladno naputku načelnika i jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba. 
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Članak 11. 

Kada se u prostorijama Društvenoga doma koristi autorska glazba putem žive glazbe 

ili glazbe s elektroničkih medija (u slučaju svadbi, proslava, koncerata), korisnik se obvezuje 

pribaviti dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu. 

Ukoliko korisnik ne pribavi dozvolu iz prethodnog stavka, u potpunosti snosi odgovornost za 

nepridržavanje obveza iz Zakona o autorskom pravu. 

 

Članak 12. 

Korisnici prostora dužni su, za vrijeme korištenja, održavati čistoću prostora koje 

koriste. 

Za vrijeme trajanja korištenja nije dozvoljeno u zahodske školjke, umivaonike i slično 

bacati otpatke te ostavljati uključene električne i plinske uređaje ili otvorene slavine u slučaju 

izbivanja iz prostora doma. 

Korisnici prostora dužni su miješani komunalni otpad, nakon korištenja prostora, 

uredno odlagati u za to predviđene vreće, kante ili kontejnere. Ukoliko količina otpada 

premašuje kapacitet kante korisnik je dužan o svom trošku osigurati dodatne propisane vreće. 

Korisnici prostora obavezni su u svojem trošku pribaviti  salvete, toaletni papir, 

dodatne vreće za razvrstavanje otpada i sl. potrepštine. 

Korisnici prostora obavezani su prostore koje su koristili ostaviti čiste, uredne i 

neoštećene i to na sljedeći način: 

- opremu i inventar  (stolove, klupe, posuđe) ostaviti na istom mjestu u urednom, čistom i 

neoštećenu stanju, 

- iznijeti svu hranu, pića, prazne boce, dekoracije, glazbene instrumente i sl. 

- iznijeti otpad,  

Korisnik je dužan u slučaju bilo kakvog kvara na instalacijama, opremi i uređajima u 

domu odmah obavijestiti ovlaštene osobe doma. 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave  u „Službenim novinama  Općine 

Gornja Vrba“. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                             Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 

 

 

 

KLASA: 810-01/21-01/08 

UR.BROJ: 2178/28-01-21-1 

U Gornjoj Vrbi, 29.10.2021. godine  
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