175

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ĐURĐENOVAC
Godina XVII.

Đurđenovac, 24. svibnja 2013.

Broj 4.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

15. Odluka o davanju na korištenje bez naknade prostorije u Društvenom domu
u Šaptinovcima ………………………………………………………………………….. 176
16. Odluka o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog
objekta – Niskonaponska mreža MRNN rasplet Našičko Novo Selo …………………… 176
17. Odluka o visini naknade za korištenje javnih površina, društvenih domova u vlasništvu
Općine Đurđenovac, tj. prostora u/na njima, za izbornu promidžbu …………………… 177
18. Plan o izmjeni i dopuni Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i tijela Općine Đurđenovac
za 2013. godinu ………………………………………………………………………….. 178

19. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i žetvenoj
sezoni 2013. godine na području Općine Đurđenovac …………………………. 179

176

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

15.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi( „Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01, 106/03., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 36. Statuta Općine
Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 2/13.) općinski načelnik Općine
Đurđenovac donosi

ODLUKU
o davanju na korištenje bez naknade prostorije u Društvenom domu u Šaptinovcima

I.
Općina Đurđenovac daje na korištenje bez naknade KUD-u „Jasen“ Šaptinovci tri društvene prostorije
ukupne površine 77,58 m2 u okviru Društvenog doma u Šaptinovcima i to jedan prostor veličine
36,48 m2, jedan prostor veličine 17,1 m2, te jedan prostor od 24 m2 koji bi zajednički koristili sa
Lovačkim društvom „Jazavac“ iz Šaptinovaca.
Odnosi i prava i obveza između korisnika i vlasnika biti će određeni Ugovorom o korištenju.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom glasniku Općine
Đurđenovac".

KLASA:372-01/13-01/2
URBROJ:2149/02-02-13-1
U Đurđenovcu, 17. travnja 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović,dipl.iur., v.r.

16.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka
36. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", broj 2/13.) Općinski
načelnik Općine Đurđenovac donosi

ODLUKU
o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja
elektroenergetskog objekta – Niskonaponska mreža MRNN rasplet Našičko Novo Selo

I.
Temeljem zahtjeva Hrvatske elektroprivrede d.d. zastupane po direktoru Elektroslavonije
Osijek, Danijelu Iliću, dipl.oec. odobrava se ustanovljenje prava služnosti izgradnje i održavanja
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elektroenergetskog objekata – Niskonaponska mreža MRNN rasplet Našičko Novo Selo na k.č.br.
1749 i 1753 upisanog u z.k.ul. br. 1169 i 1054 u k.o. Đurđenovac.
II.
Ugovor o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja iz članka I. Ove Odluke za
Općinu Đurđenovac potpisat će načelnik Općine Đurđenovac, Hrvoje Topalović, dipl.iur.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine
Đurđenovac".

KLASA:940-01/13-01/07
URBROJ:2149/02-02-13-2
Đurđenovac, 16. travnja 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl.iur., v.r.

17.
Temeljem članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,
broj 2/13.) općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi

Odluka
o visini naknade za korištenje javnih površina, društvenih domova u vlasništvu Općine
Đurđenovac, tj. prostora u/na njima, za izbornu promidžbu

I.
Ovom Odlukom se određuju uvjeti i načini korištenja javnih površina, društvenih domova, tj. prostora
u njima, koji su u vlasništvu Općine Đurđenovac u svrhe održavanja izbornih skupova političkih
stranaka, kandidacijskih lista birača te kandidata na lokalnim izborima 2013. godine.
II.
Političke stranke, kandidacijske liste birača i kandidati na predstojećim lokalnim izborima( u daljnjem
tekstu: korisnici) dužni su unaprijed prijaviti u Jedinstveni Upravni odjel Općine Đurđenovac termin
održavanja skupova, te uplatiti naknadu za korištenje javnih površina, tj. društvenih domova .
Na temelju zahtjeva korisnika, isti je dužan potpisati Ugovor o korištenju javne površine,odnosno
društvenih domova. Nakon dobivenog Ugovora, korisnik je dužan uplatiti iznos naveden u istom.
Domovi, tj. javne površine se koriste u razdoblju od 3. svibnja do 31. svibnja 2013. godine u gore
navedene svrhe.
III.
Kao naknada za korištenje društvenih domova po skupu se određuje iznos od 700,00 kn, a troškove
režija će snositi Općina Đurđenovac.
Kao naknada za korištenje javne površine određuje se iznos od 150,00 kn po skupu, sukladno Odluci o
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općinskim porezima Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 5/09. ).
IV.
Ukoliko se dvoje ili više korisnika prijave za održavanje izbornog skupa u isto vrijeme u/na istom
prostoru, prednost ima onaj čiji je zahtjev prije urudžbiran od strane Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Đurđenovac.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.

KLASA:372-01/13-01/6
URBROJ:2149/02-02-13-1
Đurđenovac, 3. svibnja 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović dipl.iur., v.r.

18.
Na temelju članka 18. Stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj
7/09.), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 2/13.)
općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
PLAN
o izmjeni i dopuni Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i tijela Općine Đurđenovac
za 2013. godinu
Članak 1.
U Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2013.
godinu članak 3. Mijenja se i dopunjuje nakon teksta „03 – JEDINSTENI UPRANI ODJEL“ dodaje
se:
„04 – OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ĐURĐENOVAC“.

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.

KLASA:035-02/13-01/1
URBROJ:2149/02-02-13-1
Đurđenovac, 24. travnja 2013.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović dipl.iur., v.r.

19.
Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 90/10. ), točke 4.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2013. godinu („Narodne novine“, br. 56/13. ) i članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ( „Službeni
glasnik Općine Đurđenovac“, broj 2/13.) općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni 2013. godine na području Općine
Đurđenovac
Članak 1.
U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara razrađuje se Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti
povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan) u danima kada je proglašena
velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 15. svibnja do 15. listopada
2013. godine.
Članak 2.
Građevine, otvoreni prostori i objekti s posebnim sadržajima, na kojima se može očekivati požar ili
drugi događaj većih razmjera, navedeni su pod točkom 13. Plana zaštite od požara na području
Općine Đurđenovac.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnja u smislu članka 1. ovog Plana provodi motrilačka dojavna služba u
okviru Vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac, službe zaštite u pravnim osobama s povećanim
opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnja Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije
Đurđenovac-, te Jedinstveni upravni odjel općine Đurđenovac.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana, pored Državne uprave za zaštitu u spašavanje, Službe za
sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), Vatrogasna zajednica
Općine Đurđenovac ima organizirani obilazak polja u periodu od 15.svibnja do 15. listopada ove
godine u kojem sudjeluju sva dobrovoljna vatrogasna društva općine Đurđenovac.
Članak 5.
Vatrogasci u dežurstvu koja su stalna samo u žetvenoj sezoni pozivaju se samo u slučaju požara, kada
u što kraćem roku moraju doći u sjedište svoga DVD-a, a nakon toga u roku od 10- 15 minuta moraju
izaći na požarište. Deponiju (odlagalište otpada) općine Đurđenovac, tijekom požarne sezone nadzirat
ce Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac zajedno sa komunalnim društvom u vlasništvu
općine, tvrtkom Rad d.o.o.
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Članak 6.
Način uporabe vozila za gašenje te ophodnju građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, određeni su u točki 12. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Općine Đurđenovac.
Članak 7.
Vatrogasna zajednica Općine Đurđenovac održava kontinuiranu vezu i o nastalim požarima izvješćuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac, Centar 112, Policiju i druge službe po potrebi.
Članak 8.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Đurđenovac za
2013. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.

KLASA:214-01/13-01/05
URBROJ:2149/02-02-13-1
Đurđenovac, 23. svibnja 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl.iur., v.r.
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