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ČETVRTAK, 10. RUJNA 2015.

GODINA LXI

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

21.

Članak 5.

Na temelju članka 146. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj
56/13) i članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr.,
6/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 12.
sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu vlasništva komunalne vodne
građevine - Vodovod Slavsko Polje

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd da
poduzme sve potrebne mjere i radnje za provedbu ove
Odluke i zaključi ugovor o prijenosu komunalnih vodnih
građevina s javnim isporučiteljem vodne usluge kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gvozd prenosi komunalnu
vodnu građevinu u svom vlasništvu Vodovod Slavsko
Polje, knjigovodstvene vrijednosti od 140.821,65 kuna,
bez naknade, u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih
usluga Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. iz Vojnića,
Trg Stjepana Radića 1.

KLASA: 325-01/15-01/03
URBROJ: 2176/09-01-15-1
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

Članak 2.
Vrijednost komunalne vodne građevine iz članka
1. ove Odluke, temelji se na popisu i procjeni knjigovodstvene vrijednosti komunalne vodne građevine iz
poslovnih knjiga Općine Gvozd na dan 31. prosinca
2014. godine.
Članak 3.
Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke, prenosi se u viđenom i zatečenom stanju na dan
donošenja ove Odluke.
Javni isporučitelj vodne usluge dužan je komunalnu
vodnu građevinu predanu u vlasništvo i na upravljanje
održavati, čuvati i koristiti za namjenu kojoj služi.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke javni isporučitelj vodne
usluge Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. evidentirat će
komunalnu vodnu građevinu iz članka 1. ove Odluke
kao imovinu u svojim poslovnim knjigama, a Općina
Gvozd će istu isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.

22.
Na temelju članka 146. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj
56/13) i članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr.,
6/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 12.
sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu vlasništva komunalne vodne
građevine - Vodosprema sv. Jana
Članak 1.
Općina Gvozd prenosi komunalnu vodnu građevinu
u svom vlasništvu Vodosprema sv. Jana, knjigovodstvene vrijednosti od 410.864,73 kune, bez naknade, u
vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod
Lasinja d.o.o. iz Lasinje, Trg hrvatskih branitelja 1.
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Članak 2.
Vrijednost komunalne vodne građevine iz članka
1. ove Odluke, temelji se na popisu i procjeni knjigovodstvene vrijednosti komunalne vodne građevine iz
poslovnih knjiga Općine Gvozd na dan 31. prosinca
2014. godine.
Članak 3.
Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke, prenosi se u viđenom i zatečenom stanju na dan
donošenja ove Odluke.
Javni isporučitelj vodne usluge dužan je komunalnu
vodnu građevinu predanu u vlasništvo i na upravljanje
održavati, čuvati i koristiti za namjenu kojoj služi.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke javni isporučitelj vodne usluge Vodovod Lasinja d.o.o. evidentirat će komunalnu
vodnu građevinu iz članka 1. ove Odluke kao imovinu
u svojim poslovnim knjigama, a Općina Gvozd će istu
isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.
Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd da
poduzme sve potrebne mjere i radnje za provedbu ove
Odluke i zaključi ugovor o prijenosu komunalnih vodnih
građevina s javnim isporučiteljem vodne usluge kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-01/15-01/04
URBROJ: 2176/09-01-15-1
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

23.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 6. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/15-01/02
URBROJ: 2176/09-01-15-3
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

24.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr., 6/13 i
19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 12. sjednici
održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o neusvajanju prijedloga Odluke o izmjenama
Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog
odnosa općinskog načelnika Općine Gvozd i
zamjenika općinskog načelnika Općine Gvozd
koji dužnost na koju su izabrani obnašaju
profesionalno
I.
Ne usvaja se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke
o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog
načelnika Općine Gvozd i zamjenika općinskog načelnika Općine Gvozd koji dužnost na koju su izabrani
obnašaju profesionalno, koju je općinski načelnik
Općine Gvozd predložio Općinskom vijeću Općine
Gvozd na 12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/15-01/03
URBROJ: 2176/09-01-15-1
Vrginmost, 9. rujna 2015.

ZAKLJUČAK
o neusvajanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Gvozd za
2015. godinu
I.
Ne usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Gvozd za 2015. godinu koji je Općinskom vijeću Općine Gvozd podnio općinski načelnik
Općine Gvozd.

Četvrtak, 10. rujna 2015.

Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

25.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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ZAKLJUČAK
o neusvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Gvozd za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

27.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je

I.
Ne usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Gvozd za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine, KLASA: 022-05/15-01/07, URBROJ:
2176/09-02-15-1 od 2. rujna 2015. godine.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu Knjižnice i
čitaonice »Gvozd« za period od 1. siječnja
do 30. lipnja 2015. godine

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/15-01/07
URBROJ: 2176/09-01-15-2
Vrginmost, 9. rujna 2015.

I.
Usvaja se Izvještaj o radu Knjižnice i čitaonice
»Gvozd« za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
godine, KLASA: 612-04/15-01/04, URBROJ: 2176-9615-1 od 1. rujna 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

26.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/15-01/03
URBROJ: 2176/09-01-15-2
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

ZAKLJUČAK
o neprihvaćanju Izvješća Državnog ureda za
reviziju - Područni ured Sisak o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Gvozd za
2014. godinu
I.
Ne prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Sisak, KLASA: 041-01/15-02/19,
URBROJ: 613-05-15-15 od 12. lipnja 2015. godine,
o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gvozd za
2014. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 041-01/15-01/01
URBROJ: 2176/09-01-15-17
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

28.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu Knjižnice i
čitaonice »Gvozd« za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvještaj o radu Knjižnice i čitaonice
»Gvozd« za 2014. godinu, KLASA: 612-04/15-01/03,
URBROJ: 2176-96-15-1 od 1. travnja 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 612-04/15-01/02
URBROJ: 2176/09-01-15-2
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

Četvrtak, 10. rujna 2015.

Programom se utvrđuje visina sredstava predviđenih Proračunom Općine Gvozd za 2015. godinu
za sportske aktivnosti od značaja za Općinu Gvozd,
način raspodjele navedenih sredstava kao i nadležno
tijelo koje odlučuje o dodjeli sredstava.
II.

29.
Na temelju članka 34. stavak 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
Komunalca - Gvozd d.o.o. za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju Komunalca
- Gvozd d.o.o. za 2014. godinu, KLASA: 363-05/1501/35, URBROJ: 2176/09-04-15-1 od 31. kolovoza
2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/15-01/02
URBROJ: 2176/09-01-15-2
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

U Proračunu Općine Gvozd za 2015. godinu su
za financiranje ovog Programa predviđena sredstva
u iznosu od 20.000,00 kuna na kontu 38115 Tekuće
donacije sportskim društvima, pozicija proračuna
A 101001 Osnovna aktivnost NK.
Sredstva iz stavka 1. su raspoređena kako slijedi:
1. Nogometnom klubu Gvozd za natjecateljske
troškove seniorske ekipe koja se natječe u 2.
županijskoj ligi - iznos od 18.800,00 kuna,
2. Malonogometnom klubu »Zavičaj« Slavsko Polje
za organizaciju tradicionalnih malonogometnih
turnira u svibnju i kolovozu 2015. godine - iznos
od 1.200,00 kuna.
III.
Isplata sredstava temeljem Programa vršit će se na
temelju pisanog zahtjeva korisnika, ovisno o priljevu
sredstava u općinski proračun.
Odluku o odobrenju isplate iz Proračuna za 2015.
godinu sredstava predviđenih ovim Programom donosi
općinski načelnik Općine Gvozd
IV.
Ukoliko se tijekom proračunske 2015. godine
sredstva u Proračunu Općine Gvozd ne budu ostvarivala predviđenom dinamikom i u predviđenoj visini,
sredstva iz ovog Programa mogu se umanjiti sukladno
umanjenju ostvarenja proračunskih sredstava.
Umanjenje sredstava iz stavka 1. ove točke izvršit
će se izmjenama i dopunama ovog Programa.
V.
Za praćenje i izvršenje ovog Programa kao i za
namjensko korištenje sredstava nadležan je općinski
načelnik Općine Gvozd.

30.
Na temelju članka 74. Zakona o sportu (»Narodne
novine«, broj 71/06, 150/08 - uredba, 124/10, 124/11,
86/12 i 94/13) i članka 34. stavak 1. alineja 8. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13 i 19/14), Općinsko vijeće Općine Gvozd, na
12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Gvozd
za 2015. godinu
I.
Program javnih potreba u sportu Općine Gvozd za
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donosi se
kao provedbeni akt u suglasju s Proračunom Općine
Gvozd za 2015. godinu.

VI.
Za svaku pojedinačnu isplatu sredstava korisnik je
dužan opravdati namjensko korištenje proračunskih
sredstava u roku od 30 dana od izvršene isplate.
Korisnik je dužan općinskom načelniku Općine
Gvozd podnijeti godišnje izvješće o radu, financijskom
poslovanju i trošenju proračunskih sredstava za proteklu godinu, do 15. ožujka tekuće godine.
Ukoliko korisnik ne dostavi izvješća iz prethodnih
stavaka, bit će mu uskraćeno svako daljnje transferiranje sredstava iz Proračuna Općine Gvozd.
VIII.
U slučaju da se utvrdi da korisnik nije namjenski
utrošio proračunska sredstva, isti je obvezan izvršiti

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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povrat sredstava u Proračun Općine Gvozd u roku od
15 dana od dana kada se utvrdi nenamjensko trošenje
proračunskih sredstava.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u
naznačenom roku, obustavit će mu se svako daljnje
transferiranje proračunskih sredstava a protiv korisnika
će se poduzeti mjere za povrat nenamjenski utrošenih
proračunskih sredstava.
Općinska tijela su ovlaštena izvršiti kontrolu korisnika vezano za činjenicu namjenskog trošenja
proračunskih sredstava o čemu se sastavlja zapisnik
koji potpisuju predstavnik Općine Gvozd i korisnik.
Zapisnik o utvrđenom stanju se dostavlja općinskom
načelniku Općine Gvozd.

IX.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave
u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/15-01/01
URBROJ: 2176/09-01-15-1
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Predsjednik
Pavao Dugošija, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.
Na temelju članka 25. i 26. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) i članka 45. Statuta Općine
Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr.,
6/13 i 19/14), općinski načelnik Općine Gvozd, 9. rujna
2015. godine, donio je
PRAVILNIK

Članak 2.
Članak 63. Pravilnika o radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«,
broj 14/11) briše se.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Gvozd.

o izmjenama Pravilnika o radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gvozd
Članak 1.
U članku 10. stavku 2. točka 1. Pravilnika o radu
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd
(»Službeni vjesnik«, broj 14/11 - u daljnjem tekstu:
Pravilnik) alineja 1. briše se pa dosadašnje alineje
2. - 6. postaju alineje 1. - 5.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/11-01/02
URBROJ: 2176/09-02-15-2
Vrginmost, 9. rujna 2015.
Načelnik
Branko Jovičić, dipl.ing., v.r.

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Topusko, na 12. redovitoj sjednici
održanoj dana 20. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/14-01/10
URBROJ: 2176/18-02-15-03
Topusko, 20. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković, dipl. ing., v.r.

I.
Ne usvaja se predloženo Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj - lipanj
2015. godine.
17.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Topusko.

Temeljem članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
(»Narodne novine«, broj 36/15) i članka 31. Statuta
Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13,
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48/14 - pročišćeni tekst i 16/14), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 12. redovitoj sjednici održanoj dana
20. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji
se financiraju iz Proračuna Općine Topusko

Članak 5.
Za utvrđivanje najpovoljnije ponude za obavljanje
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko utvrđuju se slijedeći uvjeti:
-

ponuditelj mora dokazati da je ispunio obveze
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i da nema
neizmirenih obveza prema Općini Topusko po bilo
kom osnovu, potvrde s kojim se isto dokazuje
ne mogu biti starije od 30 dana računajući od
dana objave poziva za podnošenje ponude,

-

da je uredno ispunio sve preuzete ugovorene
obveze po ranije zaključenim ugovorima sa
Općinom Topusko,

-

da ispunjava uvjete za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika, izvod iz sudskog registra
ili uvjerenje iz kojeg je vidljivo da je ovlašten
obavljati rečene poslove,

-

da ispunjava financijske uvjete za obavljanje
poslova,

-

da ima tehničke sposobnosti za obavljanje
poslova prijevoza pokojnika

-

da nije kažnjavan za kaznena djela iz područja
gospodarstva,

-

ostale uvjete koji su utvrđeni Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko, te
uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda
za povjeravanje obavljanja poslova.
II. POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE
FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE TOPUSKO
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika iz članka 1. ove
Odluke podrazumijevaju se:
- preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih
ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije
ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi
uzrok smrti,
- preuzimanje i prijevoz osobe bez srodnika ili
skrbnika koja je u momentu smrti imala prebivalište odnosno boravište na području Općine
Topusko,
- preuzimanje i prijevoz osobe s prebivalištem na
području Općine Topusko čiji srodnik ili skrbnik
nije u mogućnosti snositi troškove prijevoza,
- preuzimanje i prijevoz posmrtnih ostataka osoba
pronađenih na području Općine Topusko,
- preuzimanje i prijevoz ekshumiranih žrtava rata
koje ulaze u kategoriju osoba i podstavaka 2,
3. i 4 ovog članka.
Općina Topusko financira prijevoz pokojnika sukladno
stavku 1. podstavku 2, 3. i 4. ovog članka samo u slučaju
kada takva obveza nije, sukladno Zakonu o socijalnoj
skrbi, stavljena u nadležnost centra socijalne skrbi.
Članak 3.
Općina Topusko će troškove prijevoza pokojnika
namiriti iz ostavine umrloga, nekretnina, pokretnih stvari
i novčanih sredstava koje umrli ima na svojim svim
računima kod svih banaka i osiguravajućih društava.
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA
Članak 4.
Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika,
iz ove Odluke, utvrđeni su Zakonom o pogrebničkoj
djelatnosti i ovom Odlukom.
Pravna ili fizička osoba koja se bavi pogrebničkom
djelatnošću za obavljanje poslova iz ove Odluke, pored uvjeta utvrđenih Zakonom, mora imati zaključen
i ugovor sa Općinom Topusko.
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Članak 6.
Oglas o javnom prikupljanju ponuda objavljuje se
u dnevnom tisku i na web stranici Općine Topusko,
te sadrži:
-

vrstu poslova,

-

uvjeti sposobnosti ponuditelja,

-

vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-

rok za podnošenje ponuda,

-

kome se ponuda podnosi,

-

obvezu podnošenja cjenika za poslove prijevoza
pokojnika,

-

garanciju u vidu bjanko zadužnice za ozbiljnost
ponude,

-

mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

-

način odabira najpovoljnije ponude.
Članak 7.

Pisana ponuda za obavljanje poslova prijevoza
pokojnika mora sadržavati sve isprave, dokaze i druge priloge koje je ponuditelj dužan podnijeti prema
objavljenom oglasu.
Ponude koje nisu podnesene u roku koji je određen
oglasom neće se razmatrati.
Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj
omotnici s navedenom adresom i naznakom:
»PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA
POKOJNIKA - NE OTVARAJ«, preporučeno putem
pošte ili na prijamnom uredu Općine Topusko.
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Članak 8.
Općinski načelnik Općine Topusko svojom odlukom
pokreće postupak za javno prikupljanje ponuda za
obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko.
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda za poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Topusko općinski načelnik osniva povjerenstvo
od tri člana, te imenuje njihove zamjenike.
Povjerenstvo ima zadatak da izradi ponudbenu
dokumentaciju, javno otvori ponude, razmotri ponude
i podnese izvješće općinskom načelniku.
Članak 9.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa
najnižom cijenom usluge uz uvjet da ispunjava sve
druge tražene uvjete.
Članak 10.
Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati
ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet
predočenja pisanog dokaza o ovlasti.
Članak 11.
Općinski načelnik na temelju pisanog izvješća
Povjerenstva predlaže Općinskom vijeću osobu za
obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Članak 12.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja općinski načelnik Općine
Topusko s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o
obavljanju poslova prijevoza pokojnika.
Ugovor se sklapa na 4 godine.
Članak 13.
Kod sklapanja ugovora ponuditelj mora dati garanciju za uredno ispunjenje istog.
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Topusko i stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/15-01/05
URBROJ: 2176/18-02-15-01
Topusko, 20. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković, dipl. ing., v.r.
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18.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 12. redovitoj sjednici održanoj
dana 20. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu općinskog
načelnika Općine Topusko za razdoblje siječanj - lipanj
2015. godine.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku«
Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/14-01/10
URBROJ: 2176/18-02-15-04
Topusko, 20. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković, dipl. ing., v.r.

19.
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i članka
31. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/14 - pročišćeni tekst i 16/14), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 12. redovitoj sjednici
održanoj 20. kolovoza 2015. godine, a po prethodno
pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija, broj: 511-10-06-03-2444/2-15.3/8 od 13.
srpnja 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Revizija procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-03/15-01/01
URBROJ: 2176/18-02-15-08
Topusko, 20. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković, dipl. ing., v.r.
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20.
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i članka
31. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09, 10/13, 48/14 - pročišćeni tekst i 16/14), Općinsko vijeće Općine Topusko, na 12. redovitoj sjednici
održanoj 20. kolovoza 2015. godine, a po prethodno
pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija, broj: 511-10-06-03-2444/2-15.3/8 od 13.
srpnja 2015. godine, donijelo je
PLAN
zaštite od požara Općine Topusko

Četvrtak, 10. rujna 2015.

publikom BiH, a okružena je Općinama Gvozd, Vojnić
(Karlovačka županija) i gradom Glina. Na površini od
198,3 km 2 nalazi se 16 naselja s ukupno 3219 stanovnika. Središte Općine je naselje Topusko.
Općina Topusko je po popisu stanovništva 2011.
godine na površini od 198,30 km 2 imala 2.985 stanovnika, što predstavlja 1,73% od ukupnog broja
stanovnika Sisačko-moslavačke županije, odnosno
0,07% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća
naseljenosti u Topuskom je 15 stanovnike/km 2.
Na području Općine Topusko prevladavaju ruralna
naselja. Tri naselja su slabije urbanizirana od ostalih
(Batinova Kosa, Donja Čemernica i Ponikvari), a dva
su naselja jače urbanizirana: Topusko (općinski centar)
i naselje Velika Vranovina.
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1. LOKACIJA
Članak 1.
Općina Topusko nalazi se na zapadnom dijelu
Sisačko-moslavačke županije. Na jugu graniči sa Re-

Članak 2.
Zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih
vatrogasnih društava (DVD) određene su Zakonom o
vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 139/04 - pročišćeni
tekst), Zakonom o Izmjenama i dopunama Zakona o
vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 174/04, 38/09 i
80/10), a među ostalim naglašava se sudjelovanje u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama, na području za koji su osnovane pa i na
širem području po zapovjedi nadležnog županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Područje djelovanja i područje odgovornosti definirani su u istim Zakonima.
Pomoć u intervenciji traži se preko županijskog
vatrogasnog zapovjednika, a specifičnu pomoć u
vatrogasnoj tehnici i ljudstvu mogu pružiti najbliže
profesionalne vatrogasne postrojbe.
2.1. Postojeće stanje
Profesionalnih postrojbi na području općine nema,
postoji Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko.
DVD Topusko ima ukupno 20 članova koji su svi
operativni vatrogasci, sa ispitom vatrogasca i zdravstveno pregledani.
Od vozila i opreme, DVD ima svoj vatrogasni dom te:
-

Navalno vozilo,

-

Auto prikolica sa opremom za gašenje požara

-

Zapovjedno vozilo,

-

Kombi vozilo.

Najbliža javna vatrogasna postrojba nalazi se u
Petrinji i broji ukupno 26 vatrogasaca sa 24 - satnim
dežurstvom. JVP Petrinja sadrži sljedeća vozila: navalno
vozilo, autocisterna, tehničko vozilo, vozilo s prahom,
vozilo s prahom i pjenom, autoplatforma, autoljestve,
zapovjedno vozilo i šumsko vozilo (vozilo namjenjeno
za gašenje šumskih površina).

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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Tabela 1: Zapovjedna struktura DVD
Zapovjedna struktura DVD Topusko
Funkcija

Ime i prezime

Telefon

Mobitel

Zapovjednik

Janko Sukalić

044/885-168

099/8125-312

Zamjenik

Miro Abramović

-

099/737-141

Tabela 2: Podaci o zapovjedniku JVP Petrinja i županijskom vatrogasnom zapovjedniku
Ime i prezime

Telefon
JVP Petrinja

Zvonko Ljubičić, zapovjednik JVP Petrinja

097/782-7265

Županijsko vatrogasno zapovjedništvu
Mijo Brlečić, zapovjednik

091/1120-009

Tabela 3: Prijedlog rješenja temeljem relevantnih parametara
Lokacija

Snage

Vozila
Središnja DVD

DVD Topusko u zoni Topusko - djeluje na cijelom području Općine

Topusko

20 +
zapovjednik i
zamjenik

Oprema prema članku 37. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi - »Narodne novine«, broj 43/95: 1 auto
prikolica sa opremom za gašenje i 1 kombi vozilo
Prema procjeni, a sukladno članu 6a. Pravilnika o dopunama Pravilnika o
izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne
novine«, broj 110/05), DVD dodatno opremiti: 1 navalno vozilo, 1 vozilo
za gašenje požara šuma i raslinja

DVD Perna u zoni Perna - djeluje na području zone Perna
Perna

10 +
zapovjednik i
zamjenik

Oprema prema članku 37. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi - »Narodne novine«, broj 43/95: 1 navalno
i 1 kombi vozilo

Tabela 4: Prijedlog privremenog ustroja vatrogasnih snaga
Lokacija

Snage

(1) zona
Topusko

20 dobrovoljnih
vatrogasaca
min

(2) zona
Perna

10 dobrovoljnih
vatrogasaca
min

Vozila

Dežurstvo

1 autocisterna, 1 kombi vozilo, 1
navalno vozilo, 1 vozilo za gašenje
požara šuma i raslinja

Pasivno 24-satno dežurstvo
rukovodnog kadra DVD-a

1 navalno vozilo, 1 kombi vozilo

U odnosu na vremenske uvjete koji
će vladati na području, županijski
vatrogasni zapovjednik određuje
vrijeme trajanja dežurstva i ovlašten
je smanjiti ili povećati broj dana i
vrijeme u dežurstvu

2.2. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i vatrogasaca
u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.
Tabela 5: Redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika)
Aktivnost
1.

Dojava požara

Dojava način
Telefon,
mobitel

Vatrogasne snage
Dežurni u
dežurstvu

Broj ljudi
1

Napomena
24-satno dežurstvo (telefon 93) u ŽVOC
(JVP) Sisak i DUZS Centar 112

Intervencija vatrogasnih snaga (DVD) na požarnom području Topusko
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Aktivnost
uzbunjivanje
zapovjednika
središnjeg DVD
u zoni
3.

4.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Telefon,
mobitel

Vatrogasne snage
dežurni u
dežurstvu JVP /
ŽVOC Sisak

Broj ljudi
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Napomena

1/1

Ako je zapovjednik nedostupan, dežurni
JVP/ŽVOC-a uzbunjuje zamjenika

uzbunjivanje
odjeljenja
Telefon,
središnjeg DVD u mobitel
zoni i pokret

prvo odjeljenje
DVD u zoni/vozilo
po vrsti požara

5

4-5 ljudi i zapovjednik kreću na
intervenciju ne čekajući puni broj (ostali
moraju pristići za njima)

intervencija
odjeljenja DVD
u zoni

Telefon,
mobitel

prvo odjeljenje
DVD u zoni/vozilo
po vrsti požara

5

Vatrogasac koji je ostao do prispjeća
preostalih vodi i preostale na intervenciju

uzbunjivanje
2. odjeljenja
Telefon,
središnjeg DVD u mobitel
zoni i pokret

drugo odjeljenje
DVO u zoni/vozilo
po vrsti požara

10

kod širenja požara, a po procjeni
zapovjednika (okupljanje može teći kao u
prethodnoj točki)

Intervencija svih vatrogasnih snaga na području Općine i šireg područja

4.

aktiviranje svih
telefon,
snaga s područja mobitel

središnji DVD
na požarnom
području i ostali
DVD/sva vozila

5.

Uzbunjivanje
snaga sa šireg
područja

Sastavi JVP, DVD
van područja
Općine, dodatne
snage/helikopteri i
zrakoplovi

Telefon,
mobitel

2.3. Sustav subordinacije i zapovijedanja
Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne
postrojbe koja je prva započela s intervencijom.
Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda
intervencijom do dolaska profesionalne vatrogasne
postrojbe, kad zapovijedanje preuzima zapovjednik
profesionalne postrojbe.
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi županijski vatrogasni
zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog
voditelja intervencije.
Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da
raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti
uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah
izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji
preuzima vođenje intervencije.
2.4. Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama
Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se na
odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na temelju
procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u slučaju

20+10

kod ubrzanog širenja požara, a po
procjeni zapovjednika akcije gašenja
kad požar prelazi područje jedne ili više
zona uzbunjuju se oba središnja društva.
Ukoliko nije ustrojeno drugi središnji
DVD postupa se po točki 5.

po
procjeni
potrebe

pri vrlo velikim požarima zapovjednik
intervencije izvješćuje županijskog
vatrogasnog zapovjednika koji odlučuje o
snagama

da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili
sat vremena uspjelo ugasiti požar, nastavlja akciju s
postojećim snagama).
Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih
snaga vrši se vozilima postrojbi.
2.5. Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine
Uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja
Općine za požare širih razmjera isključivo je na temelju procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika
ili osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim
Planom zaštite od požara i eksplozija.
2.6. Uključivanje Šumarije i Hrvatske vojske u
akciju gašenja požara
Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora, u
akciju gašenja uključuju se »Hrvatske šume« - šumarija
Topusko s interventnom ekipom za izradu prosjeka
gašenje požara.
Odgovorna osoba šumarije Topusko je Željko
Šimunović (098 447 025).
Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara provoditi će se po planu i na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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2.7. Oprema i vozila posebne namjene

vjednika ili osobe koju on za to ovlasti, a prema planu
djelovanja i indeksu opasnosti od požara. Sustav pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera
uređen je planom MUP-a Republike Hrvatske.

Kod spašavanja povrijeđenih iz vozila u prometnim
nesrećama neophodna je uporaba specijalne opreme
(škare i razupore), a za spašavanje s visina predviđena je uporaba spusnice. JVP raspolaže navedenom
opremom, a DVD se može naknadno opremiti.

2.8. Sredstva veze
Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih
postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će se
na postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.

Angažiranje vatrogasnog zrakoplova ili helikoptera
vrši se po zahtjevu županijskog vatrogasnog zapo-

Tabela 6: Komunikacija zapovjednika postrojbi
Telefonija

Komunikacija zapovjednika postrojbi
Motorola

Mobitel

3. SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA
Članak 3.
Dojava se vrši mobitelom tijekom požarne sezone u DVD Topusko.
Motrilačka mjesta:
-

Brdo Žarkovac

-

Spomenik na vrhu Petrove Gore.

Opažačko patrolne službe na terenu su od 15. 6. do 15. 9. na cesti Gvozd - Glina.
Interventnu grupu Šumarije sačinjava 7 djelatnika.
Tabela 7: Sustav dojave - brojevi telefona
Sustav dojave
dojava iz fiksne mreže: operativni centar JVP Petrinja
dojava iz pokretne mreže: operativni centar JVP Sisak
DUZS Područni ured Sisak - Centar 112
Šumarija Topusko
Policijska postaja Gvozd
Hitna pomoć Topusko

Telefon
(93), 044/815-220
(93), 044/543-122
112
044/885-025, 044/881-300
044/885-436, (92)
112

4. UKLJUČIVANJE PODUZEĆA I SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA
Članak 4.
4.1. Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije poziva dispečera HEP.
Tabela 8: Podaci dispečera HEP-a
Naziv
DP Elektra Sisak, dispečer (00-24)

Telefon
044/558-650

4.2. Uključivanje komunalnih poduzeća
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode uključuje u akciju gašenja
požara dežurnu službu.
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Tabela 9: Podaci o dežurstvima komunalnih poduzeća
Naziv

Telefon
044/885-343

Komunalno poduzeće Topusko
4.3. Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora osiguravaju se od strane Komunalnog poduzeća Topusko teški građevinski
strojevi (buldožeri, rovokopači, kamioni) radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.
4.4. Opskrba hranom i pićem
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. Preuzimanje
i dopremu hrane i pića provode vatrogasne postrojbe osobnim snagama i sredstvima.
Tabela 10: Subjekti za opskrbu hranom i pićem
Subjekti za opskrbu hranom i pićem
Lječilište Topusko
Top-Terme Topusko

Telefon
044/886-027
044/886-001

4.5. Služba prve pomoći
Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).
Tabela 11: Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći
Zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći
Hitna pomoć Topusko

Telefon
112

5. OBAVJEŠĆIVANJE OPĆINSKIH ČELNIKA
Članak 5.
Kada požar poprimi veće razmjere voditelj vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznaje općinske čelnike sa
situacijom na terenu.
Tabela 12: Podaci o općinskim čelnicima
Općinski čelnici

Telefon ured / stan

Načelnik
Vlado Muža
Zamjenik načelnika
Slobodan Miščević
Jelena Roknić
Pročelnik
Antonija Boban

044/527-498
044/527-486
044/527-486
044/527-493

6. OBJEKTI I PROSTORI S POVEĆANOM OPASNOŠĆU OD POŽARA
Članak 6.
Tabela 13: Objekti i prostori s povećanom opasnošću od požara
Pravna osoba
Benzinska postaja

Lekcija

Lječilište Topusko
Srednja škola
Osnovna škola
Dječji vrtić
Kino
Wenzel - pilana

Djelatnost
Prodaja naftnih derivata
Zdravstvena

Topusko
Objekti s većim brojem osoba
D. Čemernica

Drvoprerađivačka

Gorive i opasne tvari
Naftni derivati, razna ulja
Plinske i klorne stanice,
spremnik lož ulja
Knjige, bilježnice, drvo, lož ulje
Drvo, platno, filmovi, lož ulje
Drvo, boje, lakovi, razrjeđivači

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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7. OBJEKTI I. I II. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
Članak 7.
Na području Općine u II b kategoriju ugroženosti od požara kategorizirano je Lječilište Topusko, Trg bana
Josipa Jelačića 16, čiji Plan zaštite od požara ulazi u sastav Plana zaštite od požara Općine Topusko. Odgovorna
osoba u Lječilištu Topusko je voditelj zaštite od požara (044/886-044).
8. OBJEKTI S EKSPLOZIVNIM TVARIMA
Članak 8.
Tabela 14: Vrste zapaljivih tvari na području Općine
Vrsta tvari

Tip spremišta

Kapacitet

Benzinska postaja Topusko
MB98

Rezervoar

30.000 l

Diesel

Rezervoar

30.000 l

BMB95

Rezervoar

30.000 l

Lož ulje

Rezervoar

30.000 l

UNP

Kavez - boce 10/1

70 boca

Plinska stanica UNP

Petrova Gora

5.000 l

Plinska stanica UNP

Toplice

Nije u funkciji

Diesel gorivo

Rezervoar

700 l

Stanica klora

Tribine

1000 kg

Stanica klora

Zatvoreni bazen

200 kg

Lječilište Topusko

Top Terme

9. GRAFIČKI PRILOZI

-

Članak 9.
Karta Općine Topusko
Izvori vode za gašenje
Elektroenergetika, kategorizirani objekti i industrijska zona
Objekti s mogućnošću okupljanja većeg broja
osoba, objekti s otežanom evakuacijom, moguće
miniran teren
Pravci djelovanja i centri zona DVD - postojeće
stanje
Pravci djelovanja i centri zona DVD - planirano
stanje
Šume po stupnju ugroženosti od požara.

10.		 PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Plana zaštite od požara,
prestaje važiti Plan zaštite od požara Općine Topusko

objavljen u »Službenom vjesniku« Općine Topusko broj
28/04, 11/08, 57/11, 10/13, 56/13 i 53/14.
Članak 11.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-03/15-01/01
URBROJ: 2176/18-02-15-07
Topusko, 20. kolovoza 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Čučković, dipl. ing., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
3.
Temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14) i članka

47. Statuta Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj
34/09 i 10/13) općinski načelnik Općine Topusko dana
7. srpnja 2015. godine, donosi
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ODLUKU
o provođenju radova za opće dobro bez naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se, na području Općine
Topusko, provođenje radova za opće dobro u vremenu
od 1. kolovoza 2015. godine do 31. srpnja 2017. godine.
U radovima za opće dobro sukladno Zakonu o
socijalnoj skrbi i ovoj Odluci sudjeluju radno sposobni ili djelomično radno sposobni korisnici zajamčene
minimalne naknade utvrđeni po Centru za socijalnu
skrb Glina, Podružnica Topusko.
Članak 2.
Radno sposobni korisnici zajamčene minimalne
naknade mogu sudjelovati u radovima za opće dobro
od, najmanje 30 do, najviše 90 sati u tijeku mjeseca.
Članak 3.
Radovi za opće dobro provode se na način da Općina Topusko uputi poziv radno sposobnim korisnicima
zajamčene minimalne naknade i sa istima zaključi
Ugovor o radnom angažiranju.
Odabir korisnika temelji se na popisu koji dostavi
Centar socijalne skrbi Glina, Podružnica Topusko.
Općina Topusko zaključit će sa osiguravajućim
društvom policu osiguranja za slučaj nezgode na radu.
Članak 4.
Općina Topusko preuzima obvezu dostaviti Centru
socijalne skrbi Glina, Podružnica Topusko podatke o
odazivu pozvanih korisnika na radove za opće dobro.
Članak 5.
Općina Topusko preuzima obvezu da angažiranim
korisnicima zajamčene minimalne naknade u cijelosti
nadoknadi troškove prijevoza ukoliko oni dolaze iz
naselja van naselja Topusko.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 550-01/15-01/4
URBROJ: 2176/18-01-15-02
Topusko, 7. srpnja 2015.
Općinski načelnik
Vlado Muža, dipl. oec., v.r.

Četvrtak, 10. rujna 2015.

4.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Topusko
(»Službeni vjesnik«, broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 16/14) i članka 43. stavka 2. Pravilnika
o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 55/10, 38/12 i 35/13),
općinski načelnik Općine Topusko, 17. kolovoza 2015.
godine, donio je
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za izračun jubilarne
nagrade službenicima i namještenicima u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
za 2015. godinu i isplati razlike iznosa
jubilarne nagrade za 2014. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se osnovica za izračun jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Topusko za 2015. godinu, u
iznosu od 1.800,00 kuna.
Članak 2.
Osnovica iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se i za
izračun jubilarne nagrade za 2014. godinu.
Članak 3.
Službenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Topusko, koji su tijekom 2014. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna
nagrada isplaćena prema osnovici od 500,00 kuna
sukladno Odluci o utvrđivanju osnovice za izračun
jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko za
2014. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 1/14), isplatit
će se razlika između isplaćenog iznosa jubilarne
nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za
izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna, temeljem
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Topusko.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 121-10/15-01/01
URBROJ: 2176/18-01-15-1
Topusko, 17. kolovoza 2015.
Općinski načelnik
Vlado Muža, dipl. oec., v.r.

Četvrtak, 10. rujna 2015.
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SADRŽAJ
OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

30.

21.

Odluka o prijenosu vlasništva komunalne
vodne građevine - Vodovod Slavsko Polje

1557

22.

Odluka o prijenosu vlasništva komunalne
vodne građevine - Vodosprema sv. Jana

1557

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zaključak o neusvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Gvozd za 2015. godinu

1558

Zaključak o neusvajanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim
pravima iz radnog odnosa općinskog
načelnika Općine Gvozd i zamjenika
općinskog načelnika Općine Gvozd koji
dužnost na koju su izabrani obnašaju
profesionalno

1558

Zaključak o neusvajanju Izvješća o radu
općinskog načelnika Općine Gvozd za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine

1558

Zaključak o neprihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju - Područni ured
Sisak o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Gvozd za 2014. godinu

1560

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Gvozd

1561

OPĆINA TOPUSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
16.

17.

1559

Program javnih potreba u sportu Općine
Gvozd za 2015. godinu

18.

19.

20.

Odluka o neusvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Topusko za razdoblje
siječanj - lipanj 2015. godine

1561

Odluka o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Općine Topusko

1561

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine
Topusko za razdoblje siječanj - lipanj
2015. godine

1563

Odluka o usvajanju Revizije procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Topusko

1563

Plan zaštite od požara Općine Topusko

1564

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
Knjižnice i čitaonice »Gvozd« za period
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

1559

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
knjižnice i čitaonice »Gvozd« za 2014.
godinu

1559

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
i poslovanju Komunalca - Gvozd d.o.o.
za 2014. godinu

1560

3.

Odluka o provođenju radova za opće
dobro bez naknade

1569

4.

Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun
jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Topusko za 2015. godinu
i isplati razlike iznosa jubilarne nagrade
za 2014. godinu

1570

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.
glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po
potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

