SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ĐURĐENOVAC
Godina XXII.

Đurđenovac, 11. lipnja 2018.

Broj 4.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
8.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i
žetvenoj sezoni 2018. godine na području Općine Đurđenovac …………

9.

51

Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đuđrenovac ……………………..

52

51

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
8.
Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara ( NN br.92/10 ), točke 8. podtočka a)
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2018 godini ( NN br. 28/18 ) i članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ( „Službeni glasnik“ Općine
Đurđenovac br. 6/13,2/14,6/14,1/18 i 2/18 ) 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 2018. 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
2018. godine.
Članak 2.
Građevine i druge nekretnine te otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar ili drugi događaj
većih razmjera, navedeni su pod točkom 12. važećeg Plana zaštite od požara na području Općine
Đurđenovac, a građevine i druge nekretnine u kojima su sadržane radioaktivne, zapaljive, eksplozivne,
otrovne i druge opasne tvari navedene su pod točkom 13. važećeg 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 daljenjem 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 najkraćem mogućem roku
moraju izaći na požarište. Deponiju (odlagalište otpada) općine Đurđenovac, tijekom požarne sezone
nadzirat ce Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac zajedno sa tvrtkom Rad d.o.o.
Članak 6.
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Način uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba, određeni su u
točki 11. Plana zaštite od požara i tehnoloških ekslozija 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
2018. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
KLASA:214-02/18-01/5
URBROJ:2149/02-02-18-1
Đurđenovac, 14. svibnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

9.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. , 61/11. i 4/18.) i članka 1. Uredbe o dopuni
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 4/18.) i članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac ”,
broj 6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski
načelnik donosi
PRAVILNIK o III. izmjenama i dopunama
PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jednisvetnog upravnog odjela Općine Đurđenovac („Službeni
glasnik Općine Đurđenovac“, broj 1/17., 8/17. i 9/17.) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:
„Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove na aktivnostima vezanima uz upravljanje projektima koji
se financiraju iz fondova i programa Europske unije.
Za potrebe obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka može se primiti osoba u službu na određeno
vrijeme za vrijeme trajanja projekta.
Osobe koje se zapošljavaju na poslovima iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se službenicima i
namještenicima, te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.“
Članak 2.
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U Prilogu broj 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 1/17., 8/17. i 9/17.) iza Rednog broja 10.
dodaje se:
„Redni broj 11., Privremeno radno mjesto za obavljanje poslova iz članka 2.a je: Projekt asistent.
Opis poslova za radno mjesto iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se zasebno svakim projektom.“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Đurđenovac”.
KLASA:023-01/18-01/2
URBROJ:2149/02-02-18-1
Đurđenovac, 11. lipnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
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