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Broj: 10

ŽUPANIJA

-

akti župana:

I.
PREDMET NATJEČAJA

44.

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, broj10/09 i 19/10) i Odluke o
predmetu, broju i visini iznosa financiranja sustava
za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) u
2013. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”, broj 2/13), župan Brodsko-posavske
županije donosi
ODLUKU
o kriterijima odabira korisnika sredstava i o
provedbi natječaja u Projektu „Poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije" (OIE)
kod fizičkih osoba na području Brodskoposavske županije za 2013. godinu“

Brodsko-posavska županija (dalje u tekstu:
Županija) tijekom 2013. godine planira poticati
korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih
osoba na području Županije. Županija će tijekom
2013. godine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU)
objaviti i provesti javni natječaj za podnošenje
prijava fizičkih osoba za sufinanciranje nabave i
ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora
energije u kućanstvima na području Brodskoposavske županije (dalje u tekstu: natječaj).
Cilj natječaja je ugradnja 100 sustava OIE u
kućanstva Brodsko-posavske županije tijekom
2013. godine, i to ugradnja sustava sa solarnim
toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople
vode ili za pripremu potrošne tople vode i potporu
grijanju u 70 kućanstva, sustava s kotlom na drvnu
sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za
pripremu potrošne tople vode i grijanje u 30
kućanstava.
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Natječaj će biti objavljen najkasnije 10. lipnja
2013.godine - prvi krug u lokalnom tjedniku
„Posavska Hrvatska“ i na web stranici Županije, a
primanje prijava građana za sudjelovanje u prvom
krugu natječaja trajat će 30 dana od objave
natječaja. Projekt će biti otvoren do iskorištenja
sredstava - u sljedećim krugovima, do kraja 2013.
godine. Aktivnosti provedbe natječaja provodit će
Stručne službe Brodsko-posavske županije i
Stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika
Županije. Povjerenstvo će se sastajati prema
potrebi do završetka projekta.
Predmet sufinanciranja u projektu "Poticanje
korištenja OIE kod fizičkih osoba na području
Brodsko-posavske županije" (u daljnjem tekstu:
Projekt) u 2013. godini je ugradnja sljedećih
sustava OIE:
•
solarni toplinski kolektori za pripremu
potrošne tople vode ili za pripremu
potrošne tople vode i potporu grijanju (70
kućanstava)
•
sustav za korištenje biomase (30
kućanstava)
Pod sustavi za korištenje obnovljivih izvora
energije smatraju se isključivo:
a)
solarni toplinski kolektori za pripremu
potrošne tople vode ili za pripremu
potrošne tople vode i potporu grijanju koji
se sastoje od minimalno sljedećih
komponenti:
•
solarni toplinski kolektori,
•
nosači solarnih toplinskih kolektora,
•
spremnici tople vode i
•
ostale opreme solarnog kruga: oprema za
automatsku regulaciju, pumpna grupa –
cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i
ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni),
izolirani cjevovod i pribor za postavljanje;
b)

•
•

sustavi za korištenje biomase i to sustavi s
kotlom na drvnu sječku/pelete ili s
pirolitičkim kotlom na drva za pripremu
potrošne tople vode i grijanje trebaju se
sastojati od sljedećih komponenti:
spremnik drvne sječke/peleta,
sustav za dobavu drvne sječke/peleta s
pužnim vijkom,

•
•
•
•
•

•
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kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički
kotao na drva,
plamenik za drvnu sječku/pelete,
oprema za automatsku regulaciju kotla,
spremnici tople vode (toplinski spremnik
za pirolitički sustav je obvezan),
kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska
pumpa, ekspanziona posuda i ventili
(zaporni, nepovratni i sigurnosni) i
pribor za postavljanje

Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava za
korištenje obnovljivih izvora energije u
kućanstvima bit će sufinancirani nepovratnim
novčanim sredstvima u visini do 50% opravdanih
troškova, odnosno do najvećeg iznosa od
15.000,00 kn po kućanstvu uključujući zakonsku
stopu PDV-a. Dio navedene potpore u visini od
40%, odnosno do najvećeg iznosa od 12.000,00
kuna (s PDV-om) sufinancira FZOEU što će se
ugovorno regulirati između Županije i FZOEU, a
dio navedene potpore u visini od 10%, odnosno do
najvećeg iznosa od 3.000,00 kn (s PDV-om)
sufinancirat će Županija. Odobrena sredstva
potpore u cijelosti isplaćuje Županija, prvi dio od
10% po dostavi zahtjeva korisnika za povrat
sredstava, a drugi dio od 40% nakon povlačenja
predviđenog dijela sredstava od strane FZOEU.

II.
KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korištenje sredstava sukladno ovoj Odluci
i natječaju mogu ostvariti fizičke osobe koje:
•
mogu dokazati vlasništvo nad objektom u
kojeg se planira ugraditi sustav za
korištenje obnovljivih izvora energije
•
imaju prebivalište na području Brodskoposavske županije
•
ulažu vlastita sredstva u sustave iz ove
Odluke, odnosno u sustave za koje se
raspisuje natječaj (dalje u tekstu: korisnici
sredstava).
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Pravo na korištenje sredstava sukladno ovoj Odluci
i natječaju mogu ostvariti i fizičke osobe suvlasnici
višestambenih zgrada koji se na natječaj prijavljuju
putem upravitelja zgrade ili ovlaštenog
predstavnika suvlasnika zgrade.

Broj: 10
IV.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA
PRIJAVU NA NATJEČAJ
Podnositelji prijave na natječaj moraju priložiti
sljedeću dokumentaciju:

III.
-

UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA
MORAJU UDOVOLJAVATI

-

Uvjeti koje podnositelji prijava moraju
udovoljavati kako bi ostvarili pravo na nepovratna
novčana sredstva iz natječaja:
-

-

-

-

-

-

-

-

punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na
području Brodsko-posavske županije na
adresi na kojoj se planira ugradnja sustava;
objekt u koji se planira ugradnja sustava
mora se nalaziti na području Brodskoposavske županije;
posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom
u kojeg planiraju ugraditi sustav;
posjeduju odgovarajući pravomoćni akt
kojim se dopušta građenje objekta u koji se
planira ugradnja sustava za korištenje OIE;
ulažu vlastita sredstava u projekt korištenja
obnovljivih izvora energije za koji traže
sufinanciranje, te prihvaćaju opće uvjete
zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
projekata za koje se odobravaju sredstva
Brodsko-posavske županije sukladno
natječaju;
posjeduju suglasnost svih suvlasnika za
ugradnju sustava za korištenje OIE u
zajednički objekt;
ugraditi sustav koji će biti zasebna
funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz
svih potrebnih tehničkih komponenti;
ugrađeni sustav mora ostati u vlasništvu
korisnika sredstava najmanje 5 godina, u
protivnom je korisnik sredstava dužan
izvršiti povrat uplaćenih sredstava
pratiti godišnju potrošnju energije u
objektu u koji ugradi sustav u narednih pet
godina i obavještavati Županiju o tome.

potpisani i cjelovito popunjeni prijavni
obrazac;
presliku osobne iskaznice svih korisnika
(obje strane) i uvjerenje o prebivalištu (ne
starije od 30 dana) za djecu, kojima se
dokazuje njihovo prebivalište na lokaciji
objekta u koji se ugrađuje sustav OIE;
potpisana izjava svih suvlasnika o
suglasnosti za ugradnju sustava u
zajednički objekt;

-

vlasnički list za objekt u kojem se planira
ugradnja sustava za korištenje obnovljivih
izvora energije, ne stariji od 30 dana;

-

odgovarajući pravomoćni akt kojim se
dopušta građenje objekta u koji se planira
ugradnja sustava za korištenje OIE. Kao
dokaz može se priložiti preslika vlasničkog
lista s upisanom građevinom temeljem
uporabne dozvole, pravomoćna
građevinska dozvola, potvrda glavnog
projekta, rješenje za građenje, rješenje o
uvjetima građenja, odnosno rješenje o
izvedenom stanju ili drugi odgovarajući
akt kojim se dokazuje zakonitost
izgrađenog objekta ovisno o tome kad je
objekt sagrađen
potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu
izjavu o prihvaćanju općih uvjeta
zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
Projekta (od strane svih suvlasnika i s
traženim podacima o svim suvlasnicima
predmetne nekretnine);
bjanko zadužnica na iznos 15.000,00 kn
ovjerena kod javnog bilježnika za
ispunjenje uvjeta iz točke III. ove Odluke
troškovnik predviđenih radova s detaljnim
opisom opreme (proizvođač i tehničke
karakteristike) s iskazanim jediničnim

-

-

-
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cijenama i sveukupnim cijenama s PDVom
druga dokumentacija na zahtjev Županije.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.
Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za
jedan sustav za korištenje obnovljivih izvora
energije.

V.
PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA
Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na natječaj,
te odabir kućanstava provodit će Stručno
povjerenstvo sastavljeno od pet predstavnika
Brodsko-posavske županije. O radu Povjerenstva
sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo svoje odluke
donosi većinom prisutnih članova, uz uvjet da u
radu Povjerenstva sudjeluje većina članova.
Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s
obzirom na najveći broj dodijeljenih bodova. Na
temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o odabiru
korisnika sredstava donijet će župan Brodskoposavske županije o čemu će podnositelji prijava
biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od
objave rezultata natječaja.
Rezultati natječaja bit će u roku od 30 dana od
isteka roka za dostavu prijava objavljeni na web
stranici Županije.

korisnika sredstava vršit će se na temelju liste
prednosti sastavljene bodovanjem prema sljedećim
kriterijima:
KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA SOLARNIH
KOLEKTORSKIH SUSTAVA:
1.
Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje
sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na
prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova
40);
K = Ukupna površina grijanog prostora / Broj
korisnika građevine, gdje je K faktor iskorištenja
površine
K < 15
(40 bodova)
15 < K < 20 (37 bodova)
20 < K < 25 (34 boda)
25 < K < 30 (31 bod)
30 < K < 35 (28 bodova)
35 < K < 40 (25 bodova)
40< K < 45 (22 boda)
45 < K < 50 (19 bodova)
50 < K < 55 (16 bodova)
55 < K < 60 (13 bodova)
60 < K < 65 (10 bodova)
K > 65 (7 bodova)
Kod ugradnje sustava za pripremu potrošne
tople vode i potporu grijanju:
2.
Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova
građevine - zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće
stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj
bodova 30);
a)

S podnositeljima koji budu odabrani za
sufinanciranje Brodsko-posavska županija će
zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama.

VI.
KRITERIJI ODABIRA KORISNIKA
SREDSTAVA
Uz zadovoljenje uvjeta prijave na natječaj,
postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir
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Ukupna debljina sloja fasadne toplinske
zaštite vanjskog zida:
0 cm (0 bodova)
1-3 cm (3 bodova)
4-5 cm (6 bodova)
6-7 cm (9 bodova)
8-10 cm (12 bodova)
>10 cm (15 bodova)
b)
Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
jednostruko staklo (0 bodova)
dvostruko obično staklo (3 boda)
dvostruko izo staklo (6 bodova)
dvostruko izo staklo s low-e premazom (9
bodova)
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-

trostruko izo staklo (12 bodova)
trostruko izo staklo s low-e premazom (15
bodova)

3.

Zatečeno stanje sustava za grijanje,
hlađenje i ventilaciju - stupanj korisnog
djelovanja, održavanje i dr. (najveći ukupan
broj bodova 30);
Sustav grijanja i hlađenja:
energent električna energija (15 bodova)
energent lož ulje (10 bodova)
energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)
Sustav pripreme potrošne tople vode:
energent električna energija (15 bodova)
energent lož ulje (10 bodova)
energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)

a)
b)
-

Kod ugradnje sustava za pripremu potrošne
tople vode:
2.
Zatečeno stanje sustava za pripremu tople
vode (najveći ukupan broj
bodova 15);
a)
Sustav pripreme potrošne tople vode:
energent električna energija (15 bodova)
energent lož ulje (10 bodova)
energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)
KRITERIJI ZA ODABIR SUSTAVA
(NA PELETE/DRVENU SJEČKU, PIROLIZU)
ZA KORIŠTENJE BIOMASE :
1.
Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje
sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na
prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova
40);
K = Ukupna površina grijanog prostora / Broj
korisnika građevine, gdje je K faktor iskorištenja
površine
K<15
(40 bodova)
15<K<20 (37 bodova)
20<K<25 (34 boda)
25<K<30 (31 bod)
30<K<35 (28 bodova)
35<K<40 (25 bodova)

40<K<45
45<K<50
50<K<55
55<K<60
60<K<65
K>65
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(22 boda)
(19 bodova)
(16 bodova)
(13 bodova)
(10 bodova)
(7 bodova)

2.
Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova
građevine - zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće
stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj
bodova 30);
a)
Ukupna debljina sloja fasadne toplinske
zaštite vanjskog zida:
0 cm (0 bodova)
1-3 cm (3 bodova)
4-5 cm (6 bodova)
6-7 cm (9 bodova)
8-10 cm (12 bodova)
>10 cm (15 bodova)
b)
-

Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
jednostruko staklo (0 bodova)
dvostruko obično staklo (3 boda)
dvostruko izo staklo (6 bodova)
dvostruko izo staklo s low-e premazom (9
bodova)
trostruko izo staklo (12 bodova)
trostruko izo staklo s low-e premazom (15
bodova)

3.
Zatečeno stanje sustava za grijanje,
hlađenje i ventilaciju-stupanj korisnog djelovanja,
održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);
a)
-

Sustav grijanja i hlađenja:
energent električna energija (15 bodova)
energent lož ulje (10 bodova)
energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)

b)
Sustav pripreme potrošne tople vode:
energent električna energija (15 bodova)
energent lož ulje (10 bodova)
energent UNP, prirodni plin (5 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (0 bodova)
Ukoliko se za grijanje i hlađenje ili pripremu
potrošne tople vode koriste dva ili više različitih
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energenata, prijavi se dodjeljuje aritmetička
sredina bodova za navedene energente.
Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s
obzirom na broj dodijeljenih bodova. Prednost pri
odabiru imat će prijavitelji koji su ostvarili veći
broj bodova temeljem propisanih kriterija bez
obzira na vrstu sustava. U slučaju da više
prijavitelja ima isti broj bodova, lista prednosti
generirat će se na osnovu datuma predanog
zahtjeva (urudžbenog datuma prijave) tako da
raniji datumi prijave imaju prednost.
Sve podnesene prijave na natječaj predmet su
provjere.
Ukoliko Brodsko-posavska županija tijekom
natječaja ne zaprimi dovoljan broj važećih prijava
za pojedini sustav za koji su osigurana sredstva,
Povjerenstvo će povećati broj korisnika sredstava
drugih sustava, ovisno o broju pristiglih prijava za
pojedine sustave. Ukupan broj korisnika sredstava
neće prelaziti 100.
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povrat sredstava. U suprotnom, smatrat će se da je
odustao od ugradnje sustava, a sukladno listi
prednosti za dodjelu sredstava odabrat će se prvi
idući podnositelj prijave koji će biti obvezan mjeru
provesti u prethodno navedenom roku.
Odabrani korisnik sredstava može iz različitih
razloga odustati od ugradnje sustava za korištenje
energije iz obnovljivih izvora. Važno je u tom
slučaju, prije zadanog roka za predaju zahtjeva za
povrat sredstava, u pisanoj formi obavijesti
Županiju o novonastaloj činjenici. Županija će
takvom odabranom korisniku sredstava omogućiti
prijavljivanje na budućim natječajima za
sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje
energije iz obnovljivih izvora, a za sufinanciranje
će, temeljem bodovne liste, odabrati prvog
sljedećeg prijavitelja koji zadovoljava uvjete
natječaja. U protivnom, odabranom korisniku
sredstava bit će onemogućeno sudjelovanje na
budućim takvim natječajima.

VII.
VIII.
ISPLATA SREDSTAVA
PRILOZI
Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za
opremu i ugradnju opreme, na osnovu
ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika
ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen
prema uputama proizvođača, preslika popunjenih i
ovjerenih jamstvenih listova za opremu i radove, te
zapisnika o provedenom očevidu ili fotografija
ugrađenog sustava koji su sastavni dio zahtjeva za
povrat sredstava.
Proces ugradnje sustava za korištenje obnovljivih
izvora energije nadgledat će i pratiti Stručne službe
Brodsko-posavske županije kojima je odabrani
korisnik dužan dati na uvid u izvornom primjerku
dokumentaciju iz članka IV. ove Odluke.
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove nabave
opreme i izvođenje potrebnih radova na ugradnji
sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
nastalih nakon 1. siječnja 2013. godine.
Odabrani korisnik sredstava dužan je najkasnije u
roku od 60 dana od potpisa ugovora o međusobnim
pravima i obvezama realizirati ugradnju sustava za
kojeg se prijavio na natječaj, te predati zahtjev za

Prilozi natječajne dokumentacije su:
•
Prijavni obrazac,
•
Izjava o prihvaćanju općih uvjeta
zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
Projekta
•
Zahtjev za povrat sredstava.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 351-04/13-01/01
URBROJ: 2178/1 -11-01 -13- 14
Slavonski Brod, 29. svibnja 2013.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (Narodne
novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12)
i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 10/09), a na zahtjev načelnika općine
Bebrina, župan Brodsko-posavske županije
donosi sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju izrade izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Bebrina
Zavodu za prostorno uređenje Brodskoposavske županije

I.
Brodsko-posavska županija povjerava
obavljanje poslova izrade izmjena i dopuna
Prostornog plana općine Bebrina Zavodu za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Međusobna prava i obveze Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i
općine Bebrina, a u svezi izrade prostornoplanskog dokumenta iz točke I. ove Odluke,
uredit će se posebnim ugovorom.

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”, a
primjenjuje se danom donošenja.
KLASA: 023-01/13-01/588
URBROJ: 2178/1-11-01-13-1
Slavonski Brod, 23. svibnja 2013.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

59.

II

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona
o vatrogastvu (NN 139/04-pročišćeni tekst,
174/04, 38/09. i 80/10) i članka 47. Statuta
općine Oriovac (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 10/09), načelnik općine
Oriovac 23. 5. 2013. godine, donosi

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/13-01/35
Urbroj: 2178/10-02-13-2
Oriovac, 23. 5. 2013. godine

ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD-a Slavonski Kobaš

I
Načelnik općine Oriovac
imenovanje zapovjednika DVD-a
Kobaš i to:
Damira Mitrovića

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

potvrđuje
Slavonski

Načelnik
Antun Pavetić, v.r.
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60.

61.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona
o vatrogastvu (NN 139/04-pročišćeni tekst,
174/04, 38/09. i 80/10) i članka 47. Statuta
općine Oriovac (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 10/09), načelnik općine
Oriovac 9. 5. 2013. godine, donosi

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010) i
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2013.g. („Narodne novine“, br.
56/2013), načelnik općine Oriovac donosi

ZAKLJUČAK

PLAN

o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
DVD-a Oriovac

operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu Oriovac u 2013. godini

I
UVOD
Načelnik općine Oriovac potvrđuje
imenovanje zapovjednika DVD-a Oriovac i to:
Maria Vlka

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/13-01/35
Urbroj: 2178/10-02-13-1
Oriovac, 9. 5. 2013. godine
Načelnik
Antun Pavetić, v.r.

Plan Operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu Oriovac (u daljnjem tekstu:
Program aktivnosti) temeljni je dokument
koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti
državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, udruga
građana, te drugih organizacija i tijela uključenih u
provedbu mjera zaštite od požara.
Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
nadležan je za koordiniranje, praćenje,
usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti
vezanih uz provedbu ovoga Programa.
Operativne postrojbe i snage koje izravno djeluju
na požarima, jesu:
A. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski
zaposleni vatrogasci,
B. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje
požara otvorenoga prostora (postrojbe opće
namjene CZ, ekipe šumarskih radnika, i sl.),
C. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
(profesionalne i dobrovoljne).
Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće
cjeline:
I.

Normativne i opće pretpostavke u zaštiti
od požara
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II.

Aktivnosti u pripremi ljetne
protupožarne sezone

III.

P re v e n t i v n e a k t i v n o s t i u s v r h u
smanjenja opasnosti od nastanka i
širenja požara

IV.

Aktivnosti utvrđene planom
angažiranja vatrogasnih snaga i snaga
koje sudjeluju u gašenju požara

V.

Financiranje i izvješćivanje o provedbi
aktivnosti iz Programa

I.

NORMATIVNE I OPĆE
PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD
POŽARA

Općina Oriovac ima donesen akt kojim su
propisane potrebne agrotehničke mjere kao i mjere
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

3.
Stožer zaštite i spašavanja općine
Oriovac dužan je organizirati sjednice tematski
vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone
u 2013. godini. U tu svrhu, na sjednicama
Stožera potrebno je:
a)

b)

1.
Usvojiti Plan zaštite od požara i
temeljem iskustava tijekom protekle požarne
sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Općina Oriovac je u ožujku 2013. godine izradila
Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje općine
Oriovac, dobila suglasnost od Vatrogasne
zajednice općine Oriovac i Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave brodsko-posavske, te će
se po konstituiranju Općinskog vijeća staviti na
usvajanje.
Izvršitelji zadatka:načelnik
Rok:15. svibnja 2013. godine

2.
Jedinice lokalne samouprave, odnosno
njihova tijela koja još nisu propisala potrebne
agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina (sukladno
člancima 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, Narodne novine, br. 152/2008 ,
25/2009 , 153/2009 , 21/2010, 39/2011 i 63/2011 ),
dužne su propisati takve mjere i u dijelu koji se
odnosi na zaštitu od požara.
Izvršitelj zadatka:Jedinstveni upravni odjel
Rok:30. svibanj 2013. godine
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c)

d)

e)

usvojiti Plan rada Stožera zaštite i
spašavanja za ovogodišnju požarnu
sezonu,
usvojiti Financijski plan osiguranih
sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone. Posebnu
pozornost usmjeriti na financijska sredstva
za podmirenje troškova angažiranja i
upućivanja na redovnu plansku i
eventualnu izvanrednu dislokaciju iz
kontinentalnog dijela, odnosno prihvata,
boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme
i tehnike na priobalnom dijelu Republike
Hrvatske,
predložiti za usvajanje Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu Oriovac u 2013.g.,
usvojiti Plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara na tom
području,
predložiti pogodne lokalitete i prostore,
odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje radi uspostave odgovarajućih
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju požara sukladno
odredbama članka 10. Plana intervencija
kod velikih požara otvorenoga prostora na
teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 25/2001).

Izvršitelj zadatka:Stožer zaštite i spašavanja
Sudjelovatelji:Područni ured Državne uprave za
zaštitu i spašavanje
Vatrogasna zajednica općine
Rok:15. svibanj 2013. godine
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Broj: 10

II.

AKTIVNOSTI U PRIPREMI LJETNE
PROTUPOŽARNE SEZONE

vatrogasnih vozila, uređaja, opreme,
sredstava i vatrogasaca.

4.

Va t ro g a s n a z a j e d n i c a d u ž n a j e
ažurirati, odnosno donijeti Plan
angažiranja vatrogasnih snaga na
području općine Oriovac. Plan
angažiranja vatrogasnih snaga mora
biti u skladu s odredbama i smjernicama
Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske.
Plan angažiranja vatrogasnih snaga
mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih
vatrogasnih postrojbi s područjima
odgovornosti, njihovo djelovanje,
brzinu odziva, popise svih vatrogasnih
vozila po postrojbama, kao i broj
profesionalnih i dobrovoljnih
vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete
članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i
podzakonskih propisa.
Plan angažiranja vatrogasnih snaga na
području općine Vatrogasna zajednica
dužna je, u propisanom roku, dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
PU Slavonski Brod i Stožeru zaštite i
spašavanja općine Oriovac.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasna zajednica
Sudjelovatelj:načelnik
Rok:30. svibanj 2013. godine (Plan angažiranja)
15. lipanj 2013. godine (Izvješće o provedbi
smotre)

5.

6.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasna zajednica
općineSudjelovatelj:načelnik
Rok:20. svibnja 2013. godine

7.

8.

Vatrogasna zajednica izradit će dodatni
Plan za izvanredno (interventno)
angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi pri složenijim vatrogasnim
intervencijama na području općine.
Plan mora sadržavati potpune popise
odgovarajućih i tehnički ispravnih
vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i
sredstava s osnovnim podacima i popise
dobrovoljnih vatrogasaca s osnovnim
podacima, te vremenima odziva –
pokretanja i mjestima okupljanja.
Vatrogasna zajednica, organizirat će i
provesti smotru predloženih

III.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U
SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI
OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

9.

Vlastiti komunalni pogon općine
Oriovac sustavno će pratiti i nadzirati
stanja odlagališta otpada na svom
području i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta.
Posebna pozornost usmjerit će se na
provedbu mjera uređenja lokacija i
zdravstvene zaštite odlagališta otpada
o d re đ e n i h p o s e b n i m p ro p i s i m a ,
odnosno poduzimanje odgovarajućih
mjera u smislu uređenja, osiguravanja,
čuvanja ili zabrane korištenja
odlagališta i ostale mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta.

10.

Izvršitelji zadatka:Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti
Sudjelovatelj:Jedinstveni upravni odjel
Rok provedbe:15. svibnja 2013. godine
Rok za nadzor:31. svibnja 2013. godine

IV.

AKTIVNOSTI UTVRĐENE PLANOM
ANGAŽIRANJA VATROGASNIH
SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU
U GAŠENJU POŽARA

11.

Zadužuju se vatrogasna zajednica da,
sukladno Planu motriteljsko-dojavne
službe, u svim naseljima sukladno
prosudbi ugroženosti, prije i tijekom
turističke sezone, te na žitorodnim
područjima pred žetvenu sezonu ustroje
i opreme potrebnom opremom
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izviđačko-preventivne ophodnje, koje
će na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, pravovremeno otkrivanje,
javljanje i gašenje požara u samom
začetku. U svrhu usklađivanja plana
ophodnji i njihovih aktivnosti na
području općine obvezno uključivati
DVD.
Izvršitelji zadatka:Vatrogasna zajednica općine
Sudjelovatelj:Vatrogasna zajednica Županije
Rok:31. svibnja 2013. godine

12.

13.

Stožer zaštite i spašavanja općine
Oriovac utvrdit će načine i uvjete
korištenja raspoložive teške
(građevinske) mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara.
Uz navedeno, planirat će načine i
postupke brzog premještanja navedene
mehanizacije.
Popis raspoložive teške (građevinske)
mehanizacije s razrađenim planom
aktiviranja (angažiranja), odmah po
isteku roka za izvršenje, dostaviti
nadležnom Područnom uredu Državne
uprave za zaštitu i spašavanje i
Vatrogasnoj zajednici Županije.

16.

15.

Vatrogasna zajednica u suradnji s DVDa će, prije početka ljetne protupožarne
sezone izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno
na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova
tijekom prethodne požarne sezone.
Za vozila angažirana u provedbi zadaća

redovne dislokacije i/ili prema članku
36. Zakona o vatrogastvu, Vatrogasna
zajednica analizirat će izvršeno tijekom
p ro t u p o ž a r n e s e z o n e , t e m e l j e m
odgovarajućih zapisnika i planova
nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji
vozila, opreme i tehnike objediniti
potrebe na općinskoj razini i prijedlog
sanacije, odnosno popravaka dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
PU Slavonski Brod i Stožeru zaštite i
spašavanja općine Oriovac.
Temeljem dostavljenih procjena i
planova popravaka/sanacije s detaljnim
obrazloženjem, Državna uprava za
zaštitu i spašavanje PU Slavonski Brod
izvršit će selekciju i predložiti prioritete
sanacije.

Izvršitelji zadatka:Vatrogasna zajednica
Sudjelovatelji:Državna uprava za zaštitu i
spašavanje PU Slavonski Brod
Rok: 31. svibnja 2013. godine

V.

FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE
O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ
PROGRAMA

17.

Izvršitelji zadaća (za koje je to
predviđeno) dužni su utemeljene
zahtjeve za povrat troškova dostaviti
najkasnije u roku 15 dana po prestanku
zadnje aktivnosti u smislu provedbe
zadaća iz ovoga Programa, isključivo na
temelju pravodobno dostavljenih
zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije,
te obračuna izvršenog sukladno
odgovarajućim uputama Državne
uprave za zaštitu i spašavanje.
Svi izvršitelji zadataka obvezni su
dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje PU Slavonski Brod i Stožeru
zaštite i spašavanja općine Oriovca, ime
i prezime, funkciju, broj telefona i ostale
potrebne podatke kontakt osoba za
koordinaciju, odmah po objavi Plana

Izvršitelji zadatka:Stožer zaštite i spašavanja
Sudjelovatelji:načelnik
Vatrogasna zajednica
Rok: 25. svibnja 2013. godine

14.
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22.

23.

24.

25.
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o p e r a t i v n e p ro v e d b e P ro g r a m a
aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za općine
Oriovac.
Va t ro g a s n a z a j e d n i c a d u ž n a j e
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje
PU Slavonski Brod i Stožeru zaštite i
spašavanja općine Oriovac
kontinuirano dostavljati dnevna
izvješća o svim vatrogasnim
intervencijama na području općine, a
sukladno propisanoj uputi.
Vatrogasna zajednica izradit će i
Stožeru zaštite i spašavanja općine
Oriovac dostaviti prvo privremeno
izvješće o realizaciji Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za općine Oriovac
najkasnije do 15. lipnja 2013. godine.
Svi izvršitelji zadataka iz ovoga
Programa aktivnosti dužni su izvješća o
provedbi svojih pripremnih i drugih
aktivnosti dostaviti Stožeru zaštite i
spašavanja općine Oriovac najkasnije
do 5. lipnja 2013. godine.
Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u
provedbi aktivnosti iz Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za općinu Oriovac
dužni su izvršiti odgovarajuću
raščlambu provedbe ovogodišnjeg
Programa aktivnosti, uključujući
raščlambu vlastitih financijskih
izdataka.
U vlastitim proračunima za narednu
proračunsku godinu (2014.), temeljem
raščlambe na kraju sezone, subjekti –
izvršitelji dužni su osigurati dostatna
financijska sredstva za provedbu
zadaća.
Vatrogasna zajednica izradit će i
Stožeru zaštite i spašavanja općine
Oriovac dostaviti izvješće o realizaciji
Programa aktivnosti najkasnije do 23.
studenoga 2012. godine.
Svi izvršitelji i nositelji zadataka

26.
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obvezni su izvješća o svim obavljenim
aktivnostima iz ovog Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za općine Oriovac, s
financijskim izvješćem o utrošenim
vlastitim i sredstvima korištenim iz
proračuna, dostaviti Stožeru zaštite i
spašavanja općine Oriovac s krajnjim
rokom do 14. studenoga 2013. godine.
Ovaj Plan operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu Oriovac u 2013.
godini objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije".

Klasa: 007-01/13-01/15
Urbroj: 2178/10-04-13-1
Oriovac, 17.05. 2013.
NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.

62.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br. 79/07,
113/08 i 43/09) i članka 47. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09), načelnik općine Oriovac, 24.siječnja
2013.godine donosi

PROGRAM MJERA
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na
području općine Oriovac u 2013.godini.

Članak 1.
U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja
uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od
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zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja
oboljenja, te unapređivanja higijenskih uvjeta
života pučanstva, donosi se Program mjera za
zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području
općine Oriovac u 2013.godini.
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Članak 5.

ROKOVI PROVOĐENJA
Obvezatna preventivna deratizacija provodi se
u akciji od dva puta godišnje – proljetna i jesenska.

Članak 2.
Članak 6.
Ovim Programom podrazumijeva se provođenje
obvezatne preventivne deratizacije, izvršitelji
Programa, sredstva, rokovi, način plaćanja i
provedba Programa.

Članak 3.

NAČIN PLAĆANJA
Troškovi provođenja obvezatne preventivne
deratizacije isplatit će se izvršitelju u obrocima po
završetku tretmana, te dostave podataka o broju
kojima je obavljen tretman.

IZVRŠITELJI PROGRAMA
Članak 7.
Obvezatnu preventivnu deratizaciju na području
općine Oriovac mogu obavljati samo fizičke ili
pravne osobe koje udovoljavaju zakonske uvjete.
Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije
biraju se temeljem ponude.

PROVEDBA PROGRAMA
Prije početka provedbe mjera obvezatne
preventivne deratizacije izabrani izvršitelj je dužan
na vrijeme najmanje 48 sati prije početka provedbe,
obavijestiti javnost o vremenu, mjestu i načinu
provođenja obvezatne preventivne deratizacije.

Članak 4.
SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA
Troškove provođenja obvezatne preventivne
deratizacije u tvrtkama plaćaju sami korisnici, a u
obiteljskim kućama i stanovima u privatnom
vlasništvu, na javnim površinama, parkovima,
napuštenim kućama i deponijama otpada
podmiruje se iz Proračuna općine Oriovac za
2013.godinu.

Izvršitelj je obvezan neposredno nakon
obavljene deratizacije sačiniti izvješće o
provedenoj mjeri s podacima o datumu i mjestu
provedbe, te domaćinstva u kojima mjera nije
provedena.
Po dostavljenom izvješću komunalni redar
općine Oriovac obići će domaćinstva u kojima
mjera nije provedena, te ih izvijestiti da su dužni
omogućiti provođenje iste, u suprotnom kaznit će
se novčanom kaznom u skladu sa Zakonom.

Sredstva za provođenje obvezatne preventivne
deratizacije osigurana su u Proračunu općine
Oriovac za 2013.godinu u iznosu od 80.000,00
kuna.

Članak 8.
NADZOR
Stručni nadzor nad provođenjem obvezatne
preventivne deratizacije kao i kontrolu
učinkovitosti provođenja provodi sanitarna
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inspekcija Brodsko-posavske županije.

Broj: 10

Klasa: 022-01/13-01/2
Urbroj: 2178/10-02-13-1
Oriovac, 24. 1. 2013. godine

Članak 9.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.

Broj: 10
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

9.

II

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona
o vatrogastvu (Narodne novine - pročišćeni ekst,
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09.), članka 46. alineje 24. Statuta općine
Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 9/09), a na zahtjev
DVD-a Slavonski Šamac - Kruševica, načelnik
općine Slavonski Šamac 11. ožujka 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o potvrđivanju zapovjednika DVD-a
Slavonski Šamac - Kruševica

I
Načelnik općine Slavonski Šamac
razmotrio je Odluku o izboru zapovjednika
DVD-a Slavonski Šamac-Kruševica broj 15/12013 s 84. sjednice Skupštine Društva od 2. 3.
2013. godine.

Načelnik općine Slavonski Šamac
potvrđuje izbor i imenovanje zapovjednika
DVD-a Slavonski Šamac - Kruševica Branka
Šunića iz Kruševice, ulica Braće Radić 15,
člana DVD-a Slavonski Šamac - Kruševica,
vatrogasnog časnika.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa : 214-01/13-01/4
Urbroj: 2178/09-01-13-2
Slavonski Šamac, 11. ožujka 2013. godine
Općinski načelnik
Đuro Božić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 10

