
Z A P I S N I K 

 o radu 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 31. ožujka 2017. 
godine sa početkom u 19,30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Zvonko Miskrić,  
Berta Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Tomislav Gregurić 
i Željko  Kucjenić. 

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i 
nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  34. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Vrpolje u 

razdoblju od 2017. – 2019.godine, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje srpanj – prosinac 2016.godine, 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva i 

zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju VZO Vrpolje 

za 2016.godinu, 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a Vrpolje 

za 2016.godinu, 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a 

Čajkovci za 2016.godinu, 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a Stari 

Perkovci za 2016.godinu, 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju HGSS, 

Stanica Slavonski Brod za 2016.godinu, 

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju HCK, 

Gradsko društvo crvenog križa Slavonski Brod za 2016.godinu, 

13. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

14. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  34. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 



Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 34. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen sljedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 34. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Izviješće pa ukoliko netko ima nekih pitanja 

izvolite pitati. 

  Josip Čivić: Ja bih pitao kad mi već imamo otok kod Općine, to smeće je već puno, da li se to 

uopće prazni i da li to uopće ima svrhe . 

 Ankica Zmaić: To smeće je prije nekoliko tjedana odvezeno, međutim samo što je ispražnjeno 

već ljudi dovoze pa čak i iz drugih sela, nego možda maknuti te kante. 

Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći  

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2016. godinu 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2016. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2016. godinu 

sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3. 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i dostaviti 

Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite u potrebi smo donijeti 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Vrpolje koju ste dobili u materijalima. Odluka se odnosi kako vidite na samo na pravne 

osobe.  

Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći  



O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite na području Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje određuje pravne osobe  od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Vrpolje koje svojim snagama i kapacitetima udovoljavaju uvjetima, a to su 

sljedeće pravne osobe:  

1. VZO Vrpolje 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrpolje 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čajkovci 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Perkovci 

5. Lovačka udruga „Srna“ Čajkovci, Vrpolje, Stari Perkovci 

6. Športsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje 

7. Konjogojska udruga „Stari Perkovci“ 

8. Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje 

Članak 2. 

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrpolje su one pravne 

osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Pravne osobe iz članka 1.ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Vrpolje. 

Članak 4. 

 Pravnim osobama iz članka 1. Ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i 

spašavanja te civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 

provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 5. 

 Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Vrpolje u svojim operativnim planovima planirat će provedbi dobivenih mjera i 

aktivnosti. 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA 4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za Općinu Vrpolje 

u razdoblju od 2017. – 2019.godine 



 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite za razdoblje od 2017.- 2019.godine, to je akt koji je vezan za Zakon o 
sustavu civilne zaštite pa ukoliko ima pitanja izvolite pitati. 

 Obzirom da pitanja i prijedloga nije bilo Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno 
je donijelo slijedeće 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

za Općinu Vrpolje  u razdoblju od 2017 - 2019.g. 

UVOD 

            Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 

katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

           Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. 

           Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 

svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te 

zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske 

od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja. 

            Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti 

nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

            Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

            Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije 

te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i 

načelo kontinuiteta djelovanja. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici: 

– Vlada Republike Hrvatske 

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna 

uprava) 

– tijela državne uprave i druga državna tijela 

– Oružane snage Republike Hrvatske i policija 

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 



a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

            Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

            Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 

 – u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća 

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti 

              Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: 

– donosi plan djelovanja civilne zaštite 

– donosi plan vježbi civilne zaštite 

– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne 

zaštite 

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 

operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite 

- izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito 

ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 

 – osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 

provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliš 

 – osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite 

te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika 

 – osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

 – uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 



                Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 

potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

               Izvršno tijelo jedinice samouprave, pored poslova gore navedenih donosi vanjski plan zaštite 

i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka 

odluke Državne uprave o obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu. 

           Jedinice lokalne samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih 

snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 

djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice 

utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

              Jedinice lokalne samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i 

katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

             U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave organizira 

volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Operativne snage sastoje se od: 

a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

* Stožeri civilne zaštite 

         Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne 

samouprave. 

        Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

         Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 

civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

           Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 

načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne 



zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za 

sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 

            Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se 

proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

              Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i 

ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za 

zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša. 

              Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za 

rad stožera civilne zaštite. 

* Operativne snage vatrogastva 

               Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva 

određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

               Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 

posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja 

civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja 

civilne zaštite. 

Na području Općine Vrpolje postoje tri dobrovoljna vatrogasna društava koja su udružena u 

Vatrogasnu zajednicu Općine Vrpolje. To su sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: 

- DVD VRPOLJE (središnje društvo) 

- DVD ČAJKOVCI 

- DVD STARI PERKOVCI  

Središnje društvo DVD Vrpolje ima uspostavljen daljinski sustav uzbunjivanja stanovništva na svom 

području koji je direktno povezan sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.  

Za VZO Vrpolje,  sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima u Proračunu Općine 

Vrpolje treba osigurati sredstva za funkcioniranje DVD-a. 

* Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

             Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog       Crvenog križa. 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 

propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na 

temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama 

ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 



* Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

 Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna 

osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja. 

 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga 

Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom 

planu djelovanja civilne zaštite. 

* Udruge 

            Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 

djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 

pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona i planovima 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

           Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 

navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

        Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava 

civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

              Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u 

aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

              Izvršna tijela jedinica lokalne samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju 

sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge 

uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju 

sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama. 

              Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 

osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE  

Na području Općine Vrpolje djeluju  udruge koje bi imale primjerenu ulogu u sustavu zaštite i 

spašavanja: 



- LOVAČKO UDRUGA „SRNA“ Čajkovci, Vrpolje, Stari Perkovci 

- KONJOGOJSKA UDRUGA „STARI PERKOVCI“ Stari Perkovci 

- KONJOGOJSKA UDRUGA „MRKOV“ Vrpolje 

- ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA „ŠTUKA“ Vrpolje 

 Čiji članovi svojim radom osiguravaju prohladnost projekata i šumskih putova i poznaju 

lokalni teren te mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. 

Rad ovih udruga sufinancira se sredstvima iz Općinskog proračuna Vrpolje.  

Malobrojne udruge građana ne predstavljaju značajan potencijal Općine s aspekta mogućnosti 

njihovog  angažiranja u zaštiti i spašavanju 

 *Postrojba civilne zaštite 

                 Kako bi se mogle provoditi aktivnosti  u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni 

ugroženosti, osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene za područje Općine Vrpolje. 

 

* Povjerenici civilne zaštite 



              Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite moraju se imenovati 

povjerenici civilne zaštite 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika treba imenovati izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave za svako naselje. 

* Koordinator na lokaciji 

          Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera 

civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

*Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

            U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su 

posebnim odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne  samouprave određene od interesa za sustav 

civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera 

i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 

broj:82/15), posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, 

velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112. 

           Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne 

samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i 

materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

           Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka 

podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna 

Republike Hrvatske. 

           Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su 

raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

          Na području Općine Vrpolje djeluju dvije ambulante koje  provode  primarnu zdravstvenu 

zaštitu dr. Predrag Vučković i dr. Marija Tečer, te Zavod za hitnu medicinu, ispostava Vrpolje. 

Veterinarska zaštita se ostvaruje kroz veterinarsku ambulantu koja  je  smještena u općinskom 

središtu Vrpolje pod nazivom Veterinarska ambulanta Vrpolje.  

Općina Vrpolje  je gospodarski srednje razvijena općina pa je sukladno tome mogućnost za popunu 

materijalno-tehničkim sredstvima ograničena, osobito u smislu posjedovanja  specijalnih radnih 

strojeva i agregata za proizvodnju el. energije. Kako se radi o prostoru u kojemu je poljoprivredna 

proizvodnja osnovna grana djelatnosti stanovništvo uglavnom raspolaže sa vozilima i radnim 

strojevima namijenjenih poljoprivredi. Popunu postrojbe sa ovom vrstom mehanizacije (traktori, 

prikolice, mot. pile i sl.) moguće je izvršiti iz lokalnih izvora, kao i sa jednostavnim oruđem za rad 

(lopate,krampovi,sjekire i sl.). 



Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način utvrđen 

planom zaštite i spašavanja određene razine. 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera civilne zaštite obavljaju jedinstveni upravni 

odjeli jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

ZAKONSKE ODREDBE 

v     Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15) 

v     Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne 

novine broj 30/14 i 67/14) 

PLAN ZA PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Sukladno  donesenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Općinu 

Vrpolje, srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji  te usklađenosti s osiguranim 

financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i 

pravnih osoba kojima je civilna zaštita ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, u razdoblju od 

2017.- 2019. g. 

  Općina Vrpolje kao jedinica lokalne samouprave treba donijeti ili uskladiti: 

-  Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Vrpolje, 

-  Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu Vrpolje kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja, 

Po izradi ili usklađenju Plana zaštite i spašavanja i Plana djelovanja civilne zaštite, izvršiti smotriranje 

Tima civilne zaštite  i donijeti Plan vježbi civilne zaštite  te provesti obuku s članovima tima. 

Na Odluku o pripadnicima operativnih snaga, čiji prijedlog donosi izvršni čelnik treba ishoditi 

suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite, koju u konačnici 

donosi predstavničko tijelo.  

Imenovati povjerenike i njihove zamjenike za naselja. 

Ustrojiti evidenciju svih pripadnika civilne zaštite.  

Uskladiti evidenciju pripadnika sa evidencijom ureda za obranu. 

Ustrojiti evidenciju o pripadnicima operativnih snaga. 

Prikupiti planove rada udruga  koje se nalaze u Odluci o pravnim osobama od interesa za zaštitu i 

spašavanje. 

Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera civilne zaštite 

Planirati u planu javne nabave sredstva za opremu i obuku pripadnika postrojbi civilne zaštite, 

nabavku vatrogasne opreme 

Razvoj kadrovskih kapaciteta i drugo. 

 

 



IZVOD IZ PRORAČUNA 

o visini osiguranih sredstava 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2017. godini 

Red  

broj 
OPIS POZICIJE 

REALIZIRANO 

u 2016. god. (kn) 

PLANIRANO 

u 2017. god. (kn) 

1. 

VATROGASTVO 
  

Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 

Kapitalne donacije 78.730,73 70.000,00 

2.  
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

Kapitalne donacije 0,00  10.000,00 

3. 

UDRUGE GRAĐANA (lovna udruga, ribička 

udruga, konjogojske udruge)    

Tekuće donacije 15.500,00 15.000,00 

 
Kapitalne donacije 57.319,45 40.000,00 

4. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE  (kojima je 

zaštita i spašavanje redovna djelatnost)   

Crveni križ Sl. Brod 9.000,00 12.000,00 

 
HGSS Stanica Slav. Brod 5.000,00 5.000,00 

SVEUKUPNO 

ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
265.550,18 252.000,00 

 

TOČKA  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje srpanj – prosinac 2016.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili moje Izviješće, ali prije svega svima Vam se 

zahvaljujem na suradnji , na podržavanju svih mojih prijedloga i projekata još jednom hvala. 

 Obzirom pitanja nije bilo Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje  

srpanj - prosinac 2016. godine 



Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje od srpanj – prosinac  2016. godine.  

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja 

vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje 

za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 
Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu pa ukoliko ima pitanja izvolite pitati. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo slijedeći 

Z  A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva  

i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Programom financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna 

Općine Vrpolje za 2016.godinu planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije u iznosu  

205.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu 183.730,73 kune. 

Članak 2. 

 Ostvareni  Program raspoređen je kako slijedi: 

 I VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA 

1.  Za tekuće donacije za vatrogastvo 

 Planirano: 100.000,00 kuna 

 Ostvareno: 100.000,00 kuna 

2. Za kapitalne donacije (završetak legalizacije vatrogasnih objekata i nabava navalnog     

vatrogasnog vozila) 

 Planirano: 90.000,00 kuna 

 Ostvareno: 78.730,73 kune 

II CIVILNA ZAŠTITA 

1. Tekuće donacije HGSS Stanica Slavonski Brod 

        Planirao: 5.000,00 kuna 

        Ostvareno: 5.000,00 kuna 



2. Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje 

        Planirano: 10.000,00 kuna 

        Ostvareno: 0 kuna 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju VZO 

Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu VZO Vrpolje. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje  

za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne 

zajednice Općine Vrpolje za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a 

Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Zaključak i Izvješće o radu DVD-a Vrpolje 
a u potrebi smo to donijeti kao i svake godine. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2016. godinu. 



Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a 

Čajkovci za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Zaključak i Izvješće DVD-a Čajkovci. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Čajkovci za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju DVD-a 

Stari Perkovci za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić:  Od DVD-a Stari Perkovci smo dobili financijsko izvješće. Predlažem 
da se i ovo izvješće usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Stari Perkovci za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 



TOČKA  11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju HGSS,        

Stanica Slavonski Brod za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Dostavljeno je opisno i financijsko izvješće. U prošloj godini, kao i 
prijašnjim smo im dali za njihov rad 5.000,00 kuna. Predlažem da se  i ovo izvješće usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju HGSS, Stanica Slavonski Brod  

za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju HGSS, 

Stanica slavonski Brod za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju HCK, 

Gradsko društvo crvenog križa Slavonski Brod za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Zaprimili smo opisno izvješće o radu , a uz to još i financijsko 
izvješće. U prošloj godini smo im dali  9.000,00 kuna sukladno Zakonu. Predlažem da se 
usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju HCK, Gradsko društvo  

Crvenog križa Slavonski Brod za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju HCK, 

Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod za 2016. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 



TOČKA 13. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica  Zmaić: Ovaj tjedan je bilo nekoliko otvaranja ponuda obzirom da je bilo raspisanih 

pet postupaka javne nabave ali evo Željo će o tome više. 

 Željko Lukačević: Evo kako je i načelnica rekla imali smo 5 otvaranja u tjedan dana, pa 

krenimo od onog prvog koji se odnosi na nadmetanje objavljeno u EOJN za Uređenje i sanaciju 

Društvenog doma u Starim Perkovcima. Na nadmetanje je pristiglo 9 ponuda od čega je 5 sukladno 

DZN, a ostale su odbijene. Javno otvaranje je održano 20.03.2017. Najpovoljniji ponuditelj je ZUKI 

d.o.o. iz Vinkovaca prema svemu viđenom s iznosom od 739.047,50kn. Isti dan smo imali i javno 

otvaranje za Izgradnju staza u naselju Vrpolje na koje je pristiglo 2 ponude od tvrtki iz Gornje Vrbe, a 

povoljnija je ona od tvrtke Čelebija-ing d.o.o.  s ukupnim iznosom 565.240,10kn. 24.03.2017. je 

održano javno otvaranje ponuda za uređenje uredskih i sanitarnih prostorija Općine Vrpolje na koje 

je pristiglo 8 ponuda. Najpovoljnija je ponuda tvrtke Alaber gradnja iz Pleternice s ukupnim iznosom 

od 172.739,50kn. Isti dan je bilo i otvaranje ponuda za deratizaciju na koje je pristiglo 2 ponude od 

kojih je najpovoljnija ona Veterinarske stanice iz Županje s ukupnim iznosom od 27.498,75kn. 

27.03.2017. je održano posljednje otvaranje ponuda od ovih spomenutih a za Izgradnju javne rasvjete 

u parku na Trgu dr. F. Tuđmana i uz stazu prema vrtiću. Pristiglo je 4 ponude. Najpovoljnija je ponuda 

tvrtke Bošković d.o.o. iz Vinkovaca s ukupnim iznosom od 104.556,25kn. Napominjem da za 

nadmetanje za Dom u Starim Perkovcima još trebaju proći žalbeni rok i rok mirovanja prije potpisa 

ugovora. Ta nabava je veće vrijednosti, pa i sam postupak je prilično kompliciraniji i duže traje.  

 Tomislav Šimundić: Želim Vas informirati da je u tijeku nasipanje poljskih putova odnosno 

znate da smo prošle godine stali, a sada je nastavljeno gdje smo stali. 

TOČKA  14. R a z l i č i t o. 

 Tomislav Šimundić: Zahvaljujem se svima na suradnji. 

 Željko Vuković: Također se zahvaljujem svima na suradnji. 

 Sjednica je završila u 20,00 sati. 

   Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                  Tomislav Šimundić 

 


