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AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA: 
  

  

24. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. i  61/11.) i članka 28. Uredbe o klasifikaciji 

radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 

124/14.)  i članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac ”, broj 6/13., 

2/14. i 6/14.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik donosi 

 

P R A V I L N I K o 

izmjenama i dopunama 

P R A V I L N I K A 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac 

 

 

Članak 1. 

 

 U prilogu broj 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jednisvetnog upravnog odjela Općine 

Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 1/17 od 24. veljače 2017. godine) 

 “SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJEL 

OPĆINE ĐURĐENOVAC“, pod podnaslovom .1 c) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, 
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GOSPODARENJE PROSTOROM, GRADITELJSTVO, URBANIZAM, STAMBENE I 

KOMUNALNE POSLOVE, Opis poslova radnog mjesta, mijenja se redak 7. tablice  koji sada 

glasi : 

 

 

- prikuplja ponude iz oblasti komunalnog gospodarstva i uređenja stanova i 

stambenih zgrada, priprema   rješenja i posebne dozvole prema odlukama vijeća 

i načelnika, obavlja poslove civilne zaštite te obavlja i druge poslove koje mu 

povjeri   pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

10 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac”. 

 

KLASA:023-01/17-01/6 

URBROJ:2149/02-02-17-1 

Đurđenovac,  04. rujna 2017. 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                 Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.  

 

 

 

25. Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ , broj 

82/15.), članka 7. Pravilnika o sustavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/2016.) i članka 36. 

Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 6/13, 2/14 i 6/14) načelnik 

Općine Đurđenovac, donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Stožera civilne zaštite 

Općine Đurđenovac 

 

 

I. 

 

U Stožer civilne zaštite Općine Đurđenovac imenuju se: 

 1. dr. Dragica Pavlić., načelnica stožera, zamjenica načelnika Općine Đurđenovac  

2. Tomislav Abičić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Đurđenovac, zamjenik načelnice 

stožera 

3. Zora Dragun-Šmital, viši stručni savjetnik za preventivne i planske poslove Područnog ureda 

za zaštitu i spašavanje Osijek 

 4. Zvonko Abičić, član, zapovjednik vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac 

 5. Stjepan Topolovec, vođa sektora Policijske postaje Našice 

 6. Oliver Abičić, dipl.oec, član, direktor Komunalnog poduzeća Rad d.o.o. Đurđenovac 

 7. Dražen Ostroški,član, predsjednik vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac 

 8. Dalibor Maligec,član,zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Đurđenovac 

 9. Ivan Vuzem,član, vijećnik u Općinskom vijeću Općine Đurđenovac 

 10.Vanesa Topalović,predsjednica mjesnog društva Crvenog križa 

 

II. 

 

Poslovi i zadaci Stožera određeni su Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ , broj 
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82/15.) i Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne zaštite. („Narodne novine“, broj 37/2016.) 

 

 

III. 

 

 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Đurđenovac od 16. rujna 2013. godine . 

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“. 

 

KLASA: 810-01/17-01/11 

URBROJ: 2149/02-02-17-1 

Đurđenovac, 04.  rujna 2017. 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                 Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 

 
 

26.  Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15) i članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (Službeni glasnik Općine Đurđenovac 

broj 6/13., 2/14., 6/14)  načelnik Općine Đurđenovac dana 05.09. 2017.  godine donosi 

 

 

 

P L A N  

 

vježbi civilne zaštite na području Općine Đurđenovac  za 2018.  

 

 

I. 

 

               Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području općine Đurđenovac za 2018. ( u daljnjem 

tekstu: Plan). Općina Đurđenovac kao nositelj planira, organizira i provodi vježbu civilne zaštite  u 

suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite i Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 

Osijek. 

II. 

 

               Prema ciljevima i angažiranim sudionicima provest će se pokazna vježba namijenjena za 

prezentaciju pripravnosti i reagiranja operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Đurđenovac u 

kraćem vremenskom periodu.  

 

III. 

 

              Pokazna vježba planira se u četvrtom tromjesječju 2018. godine.   

 

IV. 

 

               Općinski načelnik donosi pisanu odluku o pripremi i provođenju vježbe 30 do 90 dana prije 

početka vježbe  u kojoj se načelno utvrđuje: 
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- naziv i vrsta vježbe, mjesto izvođenja, datum izvođenja i vrijeme trajanja vježbe 

- ciljevi vježbe 

- sastav i zadaće upravljačke skupine vježbe (npr. izrada Elaborata vježbe i rok za izradu 

   Elaborata) 

- sastav i zadaće vježbovne skupine 

- financijski plan vježbe 

- ustrojavanje dodatnih organizacijskih tijela za pripremu i provedbu vježbe (npr. tim za analizu 

vježbe, tim za sigurnost, tim za pripremu vježbovnih lokacija, tim za protokol i komunikaciju s 

medijima, itd.) 

- provedba analize vježbe i izrada izvješća o provedbi vježbe s prijedlozima za poboljšanja. 

 

V.  

 

Sukladno svojim zadaćama obvezuju se operativne snage sustava civilne zaštite Općine 

Đurđenovac sudjelovanje u vježbi koje će se utvrditi pisanom odlukom iz točke IV. ovog Plana. 

 

VI. 

 

Za provedbu ovog Plana potrebno je planirati financijska sredstva u Proračunu Općine 

Đurđenovac za 2018. godinu. 

 

VII. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“. 

 

 

Klasa: 810-01/17-01/13 

Urbroj: 2149/02-02-17-1 

Đurđenovac, 5. rujna 2017.  

 

 

 

 

 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

        Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 
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