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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici odrţanoj dana
25. sijeĉnja 2012.g. donijelo je

ODLUKU
o pomoći za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji u 2012.g.
Ĉlanak 1.
Općinsko vijeće Hercegovac odobrava isplatu pomoći za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji u 2012. g.
Pomoć za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji je novĉani iznos na koji imaju pravo roditelji.
Ĉlanak 2.

-

Pravo na pomoć za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji moţe ostvariti i koristiti roditelj:
za dijete roĊeno u obitelji od 01. sijeĉnja 2012. g. do 31. prosinca 2012. g.,
koji je drţavljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na podruĉju Općine Hercegovac najmanje 1
godinu prije roĊenja djeteta.
Ĉlanak 3.
Visina novĉanog iznosa za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji iznosi 500,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se u jednokratnom iznosu na ţiro raĉun ili tekući raĉun
korisnika u roku od 6 mjeseci od dana roĊenja djeteta.
Ĉlanak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za opremu novoroĊenog djeteta u obitelji podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac.
Uz zahtjev podnositelj mora priloţiti dokaz o svom drţavljanstvu, potvrdu o prebivalištu oba roditelja i
rodni list za novoroĊeno dijete.
Ĉlanak 5.
Sredstva za provedbu Odluke osigurana su u Proraĉunu Općine Hercegovac za 2012.g. (aktivnost:
pomoć u novcu pojedincima i obiteljima).
Ĉlanak 6.
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Sluţbenom glasniku Općine Hercegovac.
Klasa: 402-01/12-01/02
Urbroj: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 25. 01. 2012.
PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 322-01/12-01/01
URBROJ: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 25. 01. 2012.
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01. i
129/05.) i ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac na sjednici odrţanoj 25.
sijeĉnja 2012.g. donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju veterinarskih usluga za umjetno
osjemenjivanje goveda iz privatnog sektora
na podruĉju Općine Hercegovac u 2012. G.
Ĉlanak 1.
Općina Hercegovac obvezuje se sufinancirati umjetno osjemenjivanje goveda za domaćinstva sa
podruĉja Općine Hercegovac sa 100,00 kn u iznosu troškova umjetnog osjemenjivanja bez putnih
troškova.
Ĉlanak 2.
Veterinarski pregled obavljati će veterinarske ambulante na temelju potpisanog ugovora sa
Općinom Hercegovac.
Ĉlanak 3.
Plaćanje će se obavljati putem ţiro-raĉuna a na temelju primljenih raĉuna s priloţenim
potvrdama o izvršenoj usluzi.
Ĉlanak 4.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Općine.
OPĆINSKO VIJEĆE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/10-01/5
URBROJ: 2123/03-01-11-11
Hercegovac, 19. 05. 2011.

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 2/09), Općinsko vijeće
Hercegovac na sjednici odrţanoj 19. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
Usvaja se Procjena ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za podruĉju Općine Hercegovac izraĊena od ovlaštenika Elkron
d.o.o. iz Pule.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/11-01/03
URBROJ: 2123/03-01-11-3
Hercegovac, 28. 11. 2011.

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 2/09), Općinsko vijeće
Hercegovac na sjednici odrţanoj 28. studeni 2011. godine donijelo je

ODLUKU
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja za Općinu Hercegovac izraĊen od ovlaštenika Elkron
d.o.o. iz Pule.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 500-01/12-01/03
URBROJ: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. 04. 2012.

Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl.glasnik 2/09), Općinsko vijeće
Hercegovac na sjednici odrţanoj 03. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

I.
Usvaja se Program i plan provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za
podruĉju Općine Hercegovac izraĊen od Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske
ţupanije.
II.
Usvaja se Ugovor DDD-9/2012. o provedbi struĉnog nadzora nad sistematskom preventivnom
deratizacijom za podruĉje općine Hercegovac za 2012. godinu.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/12-01/01
URBROJ: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. travanj 2012.
Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl. glasnik br. 2/09.) Općinsko
vijeće Hercegovac na sjednici odrţanoj 03. Travnja 2012.g.
ODLUKU
o davanju na korištenje ili u privremeni zakup
prostora mjesnih domova na podruĉju Općine Hercegovac
Ĉlanak 1
.
Ovom Odlukom odreĊuje se naĉin davanja u privremeni zakup dvorana i drugih
prostorija (u daljnjem tekstu prostorija) u objektima Mjesnih domova, visina zakupnine,
zasnivanje i prestanak zakupa, te obveze zakupodavca i zakupnika za odrţavanje obiteljskih
prigoda, priredbi, zabava, savjetovanja, predavanja i druge sliĉne prigode.
Ĉlanak 2.
Prostorima iz ĉlanka 1.ove Odluke smatraju se :
- Mjesni dom u Palešniku
- Mjesni dom u Ladislavu
- Mjesni dom u Velikoj Trnavi
- Mjesni dom u Ilovskom Klokoĉevcu
Ĉlanak 3.
U domovima iz prethodnog ĉlanka osigurava se prostor za rad Vijeća mjesnih odbora,
politiĉkih stranaka, kulturnih i sportskih udruga bez naknade ukoliko se radi o neprofitnim
dogaĊanjima.
Ĉlanak 4.
Visina zakupnina odreĊuje se po kategorijama dogaĊanja i cijeni.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac

Palešnik
Velika Trnava
Ladislav
MO
vanjski
MO
vanjski MO
svatovi
1.000,00 1.500,00 500,00 600,00 300,00
zabava
500,00
/
300,00
/
300,00
momaĉka
300,00
500,00 200,00 300,00 300,00
karmine
300,00
300,00 100,00 300,00 200,00
krstitke,
300,00
500,00 150,00 300,00 200,00
krizma i
sliĉno

vanjski
500,00
/
400,00
300,00
300,00
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Ilovski Klokoĉevac
MO
vanjski
200,00 300,00
300,00
/
200,00 300,00
100,00 200,00
200,00 300,00

Ĉlanak 5.
Reţijski troškovi se obraĉunavaju prema izvješću domara i naplaćuju prema vaţećem
cjeniku distributera.
Ĉlanak 6
Prostorije se daju u privremeni zakup fiziĉkim i pravnim osobama na osnovi pismenog
zahtjeva.
Zahtjev za korištenje prostora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije
osam dana prije ţeljenog termina(osim za karmine) i mora sadrţavati naziv odnosno ime i
prezime podnositelja zahtjeva, ţeljeni termin-dan, vrijeme korištenja i svrhu za koju se
prostor traţi.
Ĉlanak 7.
Fiziĉkim osobama i grupama graĊana moţe se odobriti korištenje prostora iz ĉlanka 2.
ove Odluke za organiziranje proslava zatvorenog tipa (vjenĉanja i druge proslave) pod
uvjetom da su sa podruĉja Općine te da su podmirile sve obveze prema Općini.
Za korištenje prostora iz prethodnog stavka korisniku se izdaje Ugovor o korištenju uz
plaćanje najkasnije tri dana prije odobrenog dana korištenja.
Ĉlanak 8.
Korisnici prostora iz ĉlanka 5.,6. I 7. Ove Odluke duţni su poštivati odobrene termine i
uvjete korištenja prostora.
U prostore koji se koriste ne mogu se unositi namještaj i oprema, osim slika,
promidţbenog materijala, nastavnih pomagala, kulisa i sliĉnih predmeta koji korisniku sluţe
za vrijeme korištenja prostora, nakon ĉega ih je duţan ukloniti.
O naĉinu korištenja prostora i upotrebi kljuĉeva brine se domar ili druga osoba koju
odredi naĉelnik Općine.
Ĉlanak 9.
Zakupnik je duţan uplatiti zakupninu pri sklapanju Ugovora o korištenju, isto kao i
iznos za sanaciju eventualne štete na prostoru i inventaru.

Broj 1/2012.
Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
Iznos za sanaciju eventualne štete na prostoru i inventaru utvrĊuje se za:
- Svatove, zabave i momaĉke veĉeri
=500,00 kn
- Karmine, krstitke, krizme i sl.
=200,00 kn
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Iznos za sanaciju se vraća pri plaćanju reţijskih troškova po izvješću domara da nije
uĉinjena šteta te da je obavljena primopredaja.
Ĉlanak 10.
Prostorije zakupniku predaje i od njega preuzima domar ili druga osoba zaduţena za to
od strane zakupodavca.
Prilikom primo-predaje prostorije sastavlja se zapisnik o stanju prostora i ureĊaja u
prostoru, a obaveza zakupnika je da prostor i inventar nakon uporabe ostavi uredan i ĉist.
Ĉlanak 11.
Ukoliko zakupnik odustane od zakupa duţan je zakupodavca obavijestiti o odustanku
najmanje 24 sata prije korištenja prostora.
U sluĉaju opravdanog odustanka zakupnik ima pravo na povrat uplaćene zakupnine.
Ako zakupnik ne obavijesti zakupodavca o odustajanju od zakupa, odnosno ne opravda
odustajanje sukladno stavku 1. i 2. ovoga ĉlanka nema pravo na povrat zakupnine
Ĉlanak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku
Općine Hercegovac.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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PREDMET: PLAN ODRŢAVANJA MANIFESTACIJA

08.04. USKRS
28.04. POVODOM 1. SVIBNJA
01.05. PRAZNIK RADA
05.05. MALI SASTAVI
20.05. VEĈER FOLKLORA
07.06. TIJELOVO
17.06. SVETI VID
22.06. DAN ANTIFAŠISTIĈKE BORBE
25.06. DAN DRŢAVNOSTI
05.08. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
12.08. SVETI LOVRO
15.08. VELIKA GOSPA
25.08. DANI KRUMPIRA
08.09. MALA GOSPA
08.10. DAN NEOVISNOSTI
25.12. BOŢIĆ
Manifestacije će se odvijati navedenih datuma ili iznimno s pomakom u okviru navedenih
datuma.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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OPĆINA HERCEGOVAC
Općinsko vijeća
KLASA: 302-01/12-01/1
URBROJ: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. 04. 2012.
Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac ("Sluţbeni glasnik Općine
Hercegovac" broj 2/09) Općinsko vijeće Općine Hercegovac na svojoj 22. sjednici odrţanoj
dana 03. travnja 2012. godine donosi slijedeću

ODLUKU
O UKLJUĈIVANJU U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU (LAG) RADNOG NAZIVA „LAG
MOSLAVINA“ KOJA OBUHVAĆA PODRUĈJA OPĆINA DUBRAVA, HERCEGOVAC,
KRIŢ, KLOŠTAR IVANIĆ, VELIKA LUDINA, POPOVAĈA, LIPOVLJANI I VELIKA
TRNOVITICA TE GRADOVA ĈAZME, GAREŠNICE, IVANIĆ GRADA I KUTINE U
SKLADU S LEADER PROGRAMOM EU

Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom Općina Hercegovac suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju
Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koji obuhvaća podruĉje općina Dubrava,
Hercegovac, Kriţ, Kloštar Ivanić, Velika Ludina, Popovaĉa, Lipovljani i Velika Trnovitica te
gradova Ĉazme, Garešnice, Ivanić Grada i Kutine, kao jedan od suosnivaĉa, a koja se osniva

radi ostvarivanja zajedniĉkih interesa svih ukljuĉenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog
razvoja LAG-om obuhvaćenog podruĉja.

Ĉlanak 2.
Za predstavnika Općine Hercegovac u procesu formiranja LAG-a imenuje se gosp.
Boro Bašljan, a kao njegov zamjenik gosp. Dragutin Kuĉera,
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluţbenom glasniku
Općine Hercegovac".

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/12-01/05
Urbroj: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. travanj 2012.
Temeljem ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac, Općinsko vijeće Hercegovac donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za korištenje mrtvaĉnice

Ĉlanak 1.
U ĉlanku 1. Odluke o naknadi za korištenje mrtvaĉnice KLASA: 363-01/10-01,
URBROJ: 2123/03-01-10-3 od 03. oţujka 2010.g., dodaje se drugi stavak koji glasi:
„U koliko pokojnik ne provodi noć u mrtvaĉnici utvrĊuje se naknada u visini od 100,00
kuna.“
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Sluţbenom glasniku
Općine Hercegovac.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju ĉlanka 32. i 46. Statuta Općine Hercegovac i ĉlanka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima, Općinskog vijeća Hercegovac na sjednici odrţanoj 03.
Travnja 2012.g. donijelo je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Hercegovac
I.
Na raspisani natjeĉaj za obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine
Hercegovac javio se kao ponuditelj Usluţni obrt „DIMNJAĈARSTVO ZAGREB“, vl.
Fejzo Bećirović, Zagreb, Bratovština 14, kao jedini ponuditelj, te ponudio iznos od
3.250,00 kn godišnje za koncesiju.
Kako je ponuĊeni iznos viši od poĉetnog iznosa, a drugih zainteresiranih
nije bilo, odabire se Usluţni obrt „DIMNJAĈARSTVO ZAGREB“ kao najpovoljniji
ponuditelj za obavljanje dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Hercegovac.
II.
ProvoĊenje ove Odluke povjerava se naĉelniku Općine Hercegovac koji će obaviti sve
poslove u svezi sklapanja Ugovora o koncesiji a u skladu s vaţećim propisima.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/12-01/03
URBROJ: 2123/02-01-12-4
Hercegovac, 03.04.2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.
Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
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Na temelju ĉlanka 32. i 46. Statuta Općine Hercegovac i ĉlanka 17. Odluke o
komunalnim djelatnostima, Općinskog vijeća Hercegovac na sjednici odrţanoj 03.
Travnja 2012.g. donijelo je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
na podruĉju Općine Hercegovac
I.
Na raspisani natjeĉaj za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na
podruĉju Općine Hercegovac javio se Stolarski obrt „POGREBNA OPREMA“ vl.
Ĉedomir Matovina iz Garešnice, Moslavaĉka 41, kao jedini ponuditelj, te ponudio iznos
od 3.500,00 kn godišnje za koncesiju.
Kako je ponuĊeni iznos viši od poĉetnog iznosa, a drugih zainteresiranih
nije bilo, odabire se Stolarski obrt „Pogrebna oprema“ vl. Ĉedomir Matovina iz
Garešnice, Moslavaĉka 41, kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na podruĉju Općine Hercegovac.
II.
ProvoĊenje ove Odluke povjerava se naĉelniku Općine Hercegovac koji će obaviti sve
poslove u svezi sklapanja Ugovora o koncesiji a u skladu s vaţećim propisima.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/12-01/04
URBROJ: 2123/02-01-12-4
Hercegovac, 03.04.2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Koren, v.r.

Broj 1/2012.

Sluţbeni glasnik Općine Hercegovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-08/12-01/03
Urbroj: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. travanj 2012.
Na temelju ĉlanka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne
promidţbe (NN br. 24/11) i ĉlanka 32. Statuta Općine Hercegovac (Sl.gl. br. 2/09), Općinsko
vijeće Hercegovac na sjednici odrţanoj 03. travnja 2012.g.

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Hercegovac u 2012.g.
Ĉlanak 1.
Ĉlanak 3. Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Hercegovac u 2012.g., KLASA: 402-08/11-01/2, URBROJ:
2123/03-01-11-2 od 22. 12. 2011.g., mijenja se i glasi:
„Iznos sredstava za svakog ĉlana u Općinskom vijeću utvrĊuje se u visini od 100,00 kuna tako
da se pojedinoj politiĉkoj stranci rasporeĊuju sredstva razmjerno broju njenih ĉlanova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, a kako slijedi:
- HSS
600,00 kn
- HDZ
200,00 kn
- SDP
200,00 kn
- HNS
200,00 kn
- HSP
100,00 kn“
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Sluţbenom glasniku Općine
Hercegovac.

PREDSJEDNIK
Ivan Koren, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 810-01/12-01/03
Urbroj: 2123/03-01-12-1
Hercegovac, 03. 04.. 2012.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine broj
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik općine Hercegovac“
broj 2/09), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 03. travnja 2012. godine
usvaja

ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Hercegovac u 2011. godini

I.

Radi utvrđivanja stanja pripremljenosti svih raspoloživih snaga za provedbu zaštite i
spašavanja ljudi i dobara na području Općine Hercegovac, Općinsko vijeće analizira,
razmatra i usvaja Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja.

II.

U ovom Izvješću ustanovljuje se postojanje slijedećih snaga plana zaštite i spašavanja:
o
o
o
o
o
o

Plan zaštite i spašavanja;
Procjena ugroženosti;
Postrojba civilne zaštite opće namjene;
Povjerenici civilne zaštite;
Stožer zaštite i spašavanja Općine Hercegovac;
Materijalna opremljenost i proračunska sredstva za pojedine kategorije.

Za provođenje Plana zaštite i spašavanja angažiraju se sve raspoložive snage na čelu sa
Stožerom zaštite i spašavanja, ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima i opremom,
udruge i mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
III.

Zakonske odredbe iz oblasti zaštite i spašavanja:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09);
Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04 i pročišćeni tekst 174/04);
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07);
Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ broj 38/08);
Pravilnik o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“ broj 43/95);
Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi
provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06);
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
(„Narodne novine“ broj 91/06);
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08)

-
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Svi navedeni zakonski i podzakonski akti koristiti će se u provedbi aktivnosti Plana zaštite i
spašavanja.
IV.

Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja
Za područje Općine Hercegovac izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva i imovine
od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je usvojilo Općinsko vijeće
19.05. 2011. godine, a koja je i sada u uporabi zajedno s Planom zaštite i spašavanja koji
je usvojilo Općinsko vijeće 28.11.2011. godine.

V.

Organizirane snage zaštite i spašavanja na području Općine Hercegovac i Bjelovarskobilogorske županije:
1. Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac sa slijedećim Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima i ukupno 120 dobrovoljnih vatrogasaca:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 DVD Hercegovac
 DVD Velika Trnava
 DVD Ladislav
 DVD Palešnik
 DVD Ilovski Klokočevac
Stožer zaštite i spašavanja;
Postrojba civilne zaštite opće namjene - 26 ljudi;
Povjerenici civilne zaštite opće namjene - 22 ljudi;
Komunalac d.o.o. iz Garešnice, distributer plina i vode;
Veterinarske stanice u Hercegovcu;
Hrvatske vode;
Lovačko društvo «Jelen» Hercegovac;
Zdravstvena ambulanta u Hercegovcu;
Profesionalna vatrogasna postrojba grada Garešnice;
Sredstva Proračuna Općine Hercegovac za tu namjenu.

Tijekom 2011. godine nisu bile aktivirane postrojbe civilne zaštite i povjerenici na provjeri
učinkovitosti. Predviđa se provedba u ovoj godini.
Dobrovoljna vatrogasna društva nisu imala intervencija na otvorenim prostorima i
domaćinstvima.
U Proračunu Općine Hercegovac u 2011. godini bila su osigurana sredstva za Vatrogasnu
zajednicu općine u iznosu 76.600,00 kuna a za opremanje civilne zaštite nisu bila
osigurana sredstva.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Koren, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 810-01/12-01/03
Urbroj: 2123/02-01-12-2
Hercegovac, 03. 04. 2012.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine
Hercegovac“ broj 2/09 ), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 03. travnja
2012.g. d o n o s i

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Hercegovac u 2012. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa a na temelju
procjene ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja (postrojba civilne zaštite opće namjene, vatrogasna zajednica,
dobrovoljna vatrogasna društva, stožer zaštite i spašavanja, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012.
godini.
I.

Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Stožer zaštite i spašavanja
a. jednom godišnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom članstva postrojbe sukladno
zakonskim propisima u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar
i održati smotru postrojbe;
b. održati radni sastanak sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Hercegovac;
c. u Proračunu Općine Hercegovac osigurati minimalna sredstva (10.000,00 kn) za
opremanje postrojbe civilne zaštite opće namjene ;
d. upoznavanje stanovništva i udruga s ulogom i ustrojem (državni, županijski) zaštite i
spašavanja i dežurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama;
e. u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionika
zaštite i spašavanja na području Općine Hercegovac (postrojbu i povjerenike civilne
zaštite opće namjene, Vatrogasnu zajednicu, udruge i pravne osobe).

ii.

Vatrogasna zajednica Općine Hercegovac
f. do početka travnja tekuće godine održati godišnju skupštinu i donijeti program rada;
g. donijeti plan opremanja DVD-a s nužnom opremom za zaštitu od požara, te
preventivnim aparatima u prostoru općine;
h. donijeti plan pasivnog dežurstva rijekom ljetnih mjeseci;
i. osigurati školovanje i liječničke preglede za aktivne sudionike;
j. aktiviranje vatrogasne mladeži i sudjelovanje na natjecanjima;
k. aktivno sudjelovati u gašenju požara na području Općine Hercegovac;
l. osposobljavanje i informiranje stanovništva o potrebama zaštite od požara i drugih
nepogoda;
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m. suradnja s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Garešnice i Vatrogasnom
zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije;
n. osigurati s distributerom vode pristup hidrantskoj mreži.
VI.

Distributeri plina i vode za podruĉje Općine Hercegovac
o. distributer plina i vode je KOMUNALAC d.o.o iz Garešnica, koje je dužno osigurati
pravilno održavanje plinske mreže, te vodovodnog i hidrantskog sustava na području
Općine Hercegovac;
p. distributer plina dužan je voditi brigu o sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom
rukovanju u domaćinstvima;
q. distributeri su u trenutcima većih oštećenja dužni izvijestiti općinu.

VII.

Veterinarska služba
r.
s.
t.

uvidom na terenu na vrijeme uočiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzročiti epidemiju;
izvijestiti općinu o uočenim pojavama;
sudjelovati u akcijama liječenja i zbrinjavanja epidemija većih razmjera.

VIII.

Općina Hercegovac dužna je prometnice – nerazvrstane ceste i ulice u naseljima na
području općine osposobiti za sigurno odvijanje prometa. U zimskim uvjetima osigurati
redovito čišćenje i održavanje prometnica prema Planu zimske službe.

IX.

Lovaĉke udruge
u. pratiti stanje divljači na lovištima s posebnom pažnjom kod pojave bjesnila životinja ili
drugih bolesti opasnih za ljude i druge životinje;
v. sudjelovati u sanaciji pojave i izvijestiti nadležne službe.

X.

Hrvatske vode i Općina Hercegovac osigurat će čišćenje i regulaciju kanala radi zaštite
od poplava i zaštite okoliša.

XI.

Zdravstvena ambulanta u Hercegovcu
w. u eventualnim nesrećama kod požara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi,
osigurati prvu pomoć na području pojave;
x. uputiti ozlijeđene i oboljele u bolnice ili stacionare.

XII.

Izvod iz Proračuna Općine Hercegovac za osiguranje sredstava za organizaciju i zaštitu
sustava zaštite i spašavanja
Vatrogastvo i civilna zaštita

3811
3631

Tekuće donacije za vatrogastvo(DVD i VZO)
Tekuće donacije civilnoj zaštiti
UKUPNO:

82.000,00
10.000,00
92.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Koren, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAĈELNIK

Klasa: 810-01/12-01/01
Ur.broj: 2123/03-02-12-2
Hercegovac, 09. veljaĉa 2012.
Na temelju članka 29. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04., 79/07. i 38/09.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne
novine“ broj 111/07.), te Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Hercegovac,
donesene Odlukom Općinskog vijeća Hercegovac Klasa; 81-01/10-01/5, Ur. Broj:
2123/03-01-11-11, od dana 19.05.2011.g., donosim

ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac

I.
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac.
Postrojbu civilne zaštite Općine Hercegovac treba ustrojiti tako da se sastoji od
sveukupno 33 obveznika.
Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac sačinjavanju:
- Zapovjedništvo postrojbe kojeg čine: zapovjednik, zamjenik zapovjednika i bolničar
(ukupno 3 člana),
- Tri skupine
- Tri ekipe
Svaka skupina ima zapovjednika (3 člana).
Svaka skupina sastoji od tri ekipe.
Ekipa broji po tri člana (ukupno 27 članova).
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II.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se kao potpora za provođenje mjera
zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja Općine
Hercegovac koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za
provođenje mjera civilne zaštite.
III.
Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine
Hercegovac, na temelju zahtjeva općinskog načelnika, obavljati će Područni ured za
zaštitu i spašavanje Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom obrane RH, Odsjekom za
poslove obrane Bjelovar.
Mobilizacija postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Hercegovac provodi se po
nalogu općinskog načelnika sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine
Hercegovac.
IV.
Shodno nastalim promjenama planskih dokumenta iz područja zaštite i spašavanja
Općine Hercegovac načiniti će se potrebne izmjene i dopune ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Hercegovac“.

OPĆINSKI NAĈELNIK
Boro Bašljan, struĉ.spec.ing.techn.inf., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAĈELNIK

Klasa: 810-01/12-01/01
Ur.broj: 2123/03-02-12-1
Hercegovac, 09. veljaĉa 2012.
Na temelju članka 29. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04., 79/07. i 38/09.) i Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području
Općine Hercegovac, donesene Odlukom Općinskog vijeća Hercegovac Klasa; 81001/10-01/5, Ur. Broj: 2123/03-01-11-11 od 19.05.2011., donosim

ODLUKU
o odreĊivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na podruĉju Općine Hercegovac

I.
Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Hercegovac su;

Stožer zaštite i spašavanja,

Vatrogasna zajednica općine Hercegovac i dobrovoljna vatrogasna
društva (pet DVD-a),

Zdravstvena ambulanta Hercegovac,

Veterinarska stanica Garešnica, ambulanta Hercegovac,

Postrojba civilne zaštite opće namjene Hercegovac – 26 pripadnika

Povjerenici civilne zaštite opće namjene Hercegovac – 22 pripadnika

Komunalac d.o.o. Garešnica, distributer vode i plina za područje
Općine,

Ceste d.d. Bjelovar, održavanje zaštita cesta, tehničke pripreme,
građenja i signalizacije,

Pravne osobe koje se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih
proizvoda na području Općine,

Ostale operativne snage iz planskih dokumenata zaštite i spašavanja
Općine Hercegovac.
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II.
Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine
Hercegovac mobiliziraju se u slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili
velike nesreće po odluci općinskog načelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja
Općine Hercegovac.

Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, operativnim snagama zaštite i
spašavanja na području Općine Hercegovac rukovodi i koordinira općinski načelnik
uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Hercegovac.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja Općine Hercegovac.
III.
Shodno nastalim promjenama planskih dokumenta iz područja zaštite i spašavanja
Općine Hercegovac načiniti će se potrebne izmjene i dopune ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Hercegovac“.
OPĆINSKI NAĈELNIK
Boro Bašljan, struĉ.spec.ing.techn.inf.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAĈELNIK
Klasa: 112-01/11-01/03
Urbroj: 2123/03-02-11-1
Hercegovac, 31. prosinac 2011.
Na temelju ĉlanka 10. Zakona o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08), općinski naĉelnik donosi
PLAN PRIJAMA U SLUŢBU ZA 2012. godinu
I
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac (Sl.
Glasnik Općine Hercegovac broj 3/10) u Jedinstvenom upravnom odjelu je predviĊeno
ukupno 8 radnih mjesta.
II
Na dan 31. prosinca 2011.g. utvrĊuje se da su popunjena sva predviĊena radna mjesta.
III
Tijekom 2012. godine ne planira se prijam u sluţbu na neodreĊeno vrijeme.
IV
U 2012. godini planira se prijam u sluţbu jednog vjeţbenika-volontera.
V
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAĈELNIK
Boro Bašljan, struĉ.spec.ing.techn.inf., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HERCEGOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/12-01/03
URBROJ: 2123/03-02-12-1
Hercegovac, 03. 04. 2012.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/2011), u skladu sa Proračunom općine Hercegovac za 2012.
godinu te članka 47. Statuta Općine Hercegovac (''Službeni glasnik Općine Hercegovac'' br. 02/09), općinski načelnik dana 03. 04. 2012. god.
donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
U članku 2. Plana nabave Općine Hercegovac za 2012. godinu (Klasa:406-01/11-01/01, urbroj: 2123/03-02-11-1) mijenjaju se redni
brojevi 25, 37 i 71, a dodaju se novi redni brojevi 72 i 73 i glase:

Redni
broj
25.
71.

Pozicija u
Planu
Proračuna konto
3225-15
4262-15

Predmet nabave

Evidenci
jski broj
nabave

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV)- I
izmjene

Sitni inventar

8.130,00

25.000,00

Ulaganja u računalne programe

8.130,00

10.400,00

bagatelna, čl.
18. st.3. ZJN
bagatelna, čl.
18. st.3. ZJN

738.560,00

Otvoreni
postupak

37.
3232-27
72.
73.

3234-15
4214-27

Vrsta
postupka
javne nabave

Usluge tek. i inv. održavanja
javne rasvjete-rekonst.jav.ras.

853.660,00

Deratizacija

------

8.000,00

Javna rasvjeta - centar

------

30.400,00

Sklapanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
sporazuma

Planirano
trajanje
Planira ugovora o
ni
javnoj
početak nabavi ili
postupk okvirnog
a
sporazuma

Ugovor o
javnoj
nabavi

III
kvartal
2012.

60 dana

bagatelna, čl.
18. st.3. ZJN
bagatelna, čl.
18. st.3. ZJN

Članak 2.
Ove izmjene i dopune plana nabave Općine Hercegovac za 2012. godinu sastavni su dio Proračuna Općine Hercegovac za 2012.
godinu, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Hercegovac, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave.
Izmjene i dopune Plana će se objavit na internetskoj stranici Općine Hercegovac.
Općinski načelnik:
Boro Bašljan struč.spec.ing.techn.inf. v.r.

