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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
1.
Na temelju članka 35., a u svezi članka 8.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta
Općine Nova Rača («Županijski glasnik» Bjelovarsko-bilogorske županije broj 1/19), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 19. sjednici održanoj
12.03.2020. godine donosi

Broj: 01/20
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se
posebnom odlukom općinskog načelnika.
Članak 5.
Grb Općine Nova Rača ima oblik poluokruglog
štita u kojemu se nalazi plava bordura sa 12 zlatnožutih šestorokrakih zvijezda. U srcu štita u zlatnožutom polju nalazi se plava ovalna trokatna kula sa ovalnim kupolastim krovom i malteškim
križem na vrhu te plavim polumjesecom ispod kule.

STATUT OPĆINE NOVA RAČA
Članak 6.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug Općine Nova Rača, njezina službena
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način
rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
način provođenja referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i
obveza Općine Nova Rača (dalje u tekstu: Općina).
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje
na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bedenik,
Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski,
Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac,
Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u
postupku propisanom zakonom.

Zastava Općine Nova Rača je plave boje dimenzija
omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim
odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Nova Rača, obrubljen zlatno-žutom trakom.
Počasna zastava Općine Nova Rača je plave boje
dimenzije 80 x 150 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja.
U sredini počasne zastave, na sjecištu dijagonala
nalazi se grb Općine Nova Rača ispod kojega je u
zlatno-žutoj boji s lijeve strane gledano prema zastavi položena hrastova grana, a s desne strane snop
žita kojima se ispod sredine grba križaju završetci, a
iznad grba je zlatnim slovima ispisan natpis: Općina Nova Rača.
Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu
repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje.
Članak 7.
Općina Nova Rača ima jedan žig, jedan
pečat Općinskog vijeća, jedan pečat Općinskog
načelnika i jedan pečat Jedinstvenog upravnog
odjela, čiji su tekst, oblik i veličina, te način izrade,
čuvanja i uništenja propisani posebnim Zakonom o
pečatima i žigovima.

Članak 3.
Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Novoj Rači, Trg Stjepana Radića 56.
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Pečat i žig nalaze se u uredu Općine i koriste se u službene svrhe.
Središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
donosi rješenje o odobrenju pečata, grba i zastave
Općine Nova Rača.

Članak 4.
Članak 8.
Općina ima grb i zastavu.
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim
se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.
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Članak 9.

Članak 15.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i
ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture,
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih
prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 16.

Članak 10.
Javna priznanja Općine su:
1. Počasni građanin Općine Nova Rača
2. Nagrada Općine Nova Rača za životno djelo
3. Nagrada Općine Nova Rača
4. Zahvalnica Općine Nova Rača
Članak 11.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji
se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 12.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka,
Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog
djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 17.

Članak 13.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju
suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za
njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta, a osobito u svrhu pripreme
projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica
lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela,
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog
trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Članak 14.
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Odluku o obavljanju poslova na način propisan
stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.
Članak 18.

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice
druge države objavljuje se u službenom glasilu
Bjelovarsko-bilogorske županije.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od
interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na
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tijela Bjelovarsko-bilogorske županije ili na Grad
Bjelovar, u skladu s njihovim Statutom.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način i visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola
izvršenja povjerenih poslova
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom
prenijeti na mjesne odbore.

2020.

Članak 22.
Ako je raspisivanje referenduma zatražilo
20% od ukupnog broja birača u Općini, Općinsko
vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja
prijedloga.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Općinsko vijeće dužno je raspisati
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke kojom je tijelo iz stavka 1. ovog članka utvrdilo
ispravnost prijedloga za raspisivanje referenduma.

Članak 19.

Članak 23.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 24.
Pravo glasovanja na referendumu
imaju građani koji imaju prebivalište na području
Općine i upisani su u popis birača.

Članak 20.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja Općine, kao i o
drugim pitanjima određenim Statutom Općine i
zakonom.
Prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 1.
ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog
Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih
odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Odluka donesena na referendumu
obvezuje Općinsko vijeće, osim odluke donesene
na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Članak 25.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga
općine kao i o drugim pitanjima određenim statutom i zakonom.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Referendum temeljem odredaba zakona i Statuta
raspisuje Općinsko vijeće.
Članak 21.
Ako je raspisivanje referenduma
predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
načelnik ili većina mjesnih odbora Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu u roku od 30 dana od zaprimanja.
U roku iz stavka 1. ovog članka,
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju referenduma ukoliko prihvati prijedlog za
raspisivanjem referenduma.
Odluka o raspisivanju referenduma
donosi se većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.

Članak 26.
Odlukom o raspisivanju referenduma
određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje, odnosno djelatnost o kojoj se provodi referendum.
Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuju se potrebna financijska sredstva za provođenje
referenduma, koja se osiguravaju u proračunu
općine.
Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća.
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Članak 28.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz članka 27. ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca
od prijema prijedloga.
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2020.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim
se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja
na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama
zakona kojima se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. Vijećnici nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.

Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo
podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine
kao i na rad njezinih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se
obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.
Članak 34.
Općinsko vijeće:

Članak 30.
Na podnijete predstavke i pritužbe
čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog
tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Članak 31.
Ostvarivanje prava iz članka 29.
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela općine, te ukoliko za to postoje
tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke
komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web
stranicama i td.).
VII. TIJELA OPĆINE NOVA RAČA
Članak 32.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1.

OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 33.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo Općine, koje donosi odluke i akte u okviru
prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave, te
obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika, koji se
biraju neposrednim tajnim glasovanjem građana na
način određen izbornim zakonom.

- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine,
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju
ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina, odnosno
raspolaganju
ostalom imovinom. Ako je taj iznos manji od 70.000,00
kuna, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i nekretnina te o raspolaganju ostalom imovinom
za iznose preko 70.000,00 kuna,
- donosi odluku o promjeni granice Općine,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i
službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja
ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,
- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini
trgovačkog društva u kojem Općina
ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i
nadzornog odbora trgovačkog društva,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama koje je
osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;

Stranica 5

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom
o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama
lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,
- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog
vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za
dodjelu javnih priznanja i
dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i
posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i
podzakonskim aktima.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog
vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od
značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici vijeća
Članak 35.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Potpredsjednici se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz
reda predstavničke manjine na njihov prijedlog.
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Predsjednik Općinskog vijeća saziva
sjednice vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan
je sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi zahtjev
najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća u roku od
15 dana od zaprimanja zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća, sjednicu vijeća će sazvati načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. i
4. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana u
skladu sa odredbama stavka 3., 4., i 5. ovog članka
mora se održati u roku od 15 dana od sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavim.
Članak 37.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim
aktom Općine.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno,
ako Vijeće ne odluči da se u skladu sa poslovnikom
ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje
tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Članak 36.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se
osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.
Članak 38.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina
vijećnika.
Statut Općine, Poslovnik, Proračun i
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se
većinom glasova svih vijećnika.
Poslovnikom Općinskog vijeća mogu
se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje
većinom iz stavka 2. ovog članka.
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Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije će se urediti način konstituiranja, sazivanja,
rad i tijek sjednice, glasovanja i vođenja zapisnika,
kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća.
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Članak 41.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koji je izabran:

Predsjednik općinskog vijeća dužan
je dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi
opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenje općeg akta
propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana
od dana donošenja općeg akta.

-

Članak 39.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice
Vijeća;
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi
amandmane na prijedloge akata;
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća;
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog
vijeća i na njima
raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od upravnih
tijela Općine.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava
ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje
sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i
Poslovnika
Općinskog vijeća.

2020.

-

-

-

ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije
zakazanog održavanja sjednice
Općinskog vijeća i ovjerena kod
javnog bilježnika najranije osam
dana prije podnošenja iste,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno
ograničena poslovna sposobnost,
danom pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
ako odjavi prebivalište s područja
Općine, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegovog
prestanka, smrću.
Članak 42.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama
zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja

Članak 40.
Vijećnici, predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ne primaju
plaću, ali imaju pravo na naknadu troškova odnosno
na izgubljenu zaradu u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

1.1. Radna tijela
Članak 43.
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uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

- Mandatna komisija,
Članak 44.

Članak 47.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog
vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim
odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika te naknade vijećnicima za rad u Općinskom
vijeću.
Članak 45.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana
ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i
prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu
Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
2.

OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 48.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika
Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće
u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu
njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i
prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 46.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko
vijeće o provedenim
izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih
vijećnika, temeljem
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim
izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,
te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata
vijećnika i o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata
kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da
su ispunjeni zakonski

Iznimno, izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša
dužnost načelnika u slučajevima propisanim zakonom. Načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu na
mandatni period od 4 (četiri) godine.
Zamjenik koji obnaša dužnost načelnika je zamjenik načelnika, koji je izabran na neposrednim izborima zajedno sa načelnikom, a dužnost načelnika
obnaša ako je mandat načelnika prestao nakon
isteka dvije godine mandata.
Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i
za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Članak 49.
Općinski načelnik:
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priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje
općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u
vlasništvu općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju
nekretnina i pokretnina općine i
raspolaganju ostalom imovinom u
skladu s Zakonom, statutom i poesbnim propisom
- u slučaju iz stavka 1. točke 5.
ovog članka načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijed-
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-

-

-

-

-

-

-

nosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
odnosno raspolaganju ostalom
imovinom. Ako je taj iznos veći
od 1.000,000,00 kuna, načelnik
može odlučivati najviše do
1.000,000,00 kuna, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kuna,
tada može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom
imenuje i razrješava predstavnike
općine u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za općinu, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno
upravlja prihodima i rashodima
općine,
upravlja raspoloživim novčanim
sredstvima na računu proračuna
općine,
odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o davanju
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina,
donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine,
imenuje i razrješava pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela,
imenuje i razrješava unutarnjeg
revizora,
utvrđuje plan prijma u službu u
upravna tijela općine,
predlaže izradu prostornog plana
kao i njegove izmjene i dopune
na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i
pravnih osoba,
može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja
drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje
velikog grada,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za
gospodarenje nekretninama,
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imenuje i razrješava upravitelja
vlastitog pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za
obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na
izmjenu cijena komunalnih usluga,
do kraja ožujka tekuće godine
podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu,
utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva
za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
u skladu s posebnom odlukom
Općinskog vijeća o poslovnim
prostorima,
organizira zaštitu od požara na
području općine i vodi brigu o
uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
usmjerava djelovanje upravnih
odjela i službi općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave,
nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i
poslovima državne uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje
podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću
rada tijela mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova tijelu državne
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uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom
od vrijednosti utvrđenih stavkom 1. točka 6. ovog
članka odlučuje Općinsko vijeće.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih
djelatnosti od interesa za općinu, Općinski načelnik
je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8
dana od donošenja i objaviti je u službenom glasilu.
Članak 50.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i
to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko
vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog
izvješća o istom pitanju.

2020.

uprave u čijem je djelokrugu opći
akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Članak 52.
Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se
da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen
obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije
prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju
poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu
time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka
2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Članak 53.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti
hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Načelnik i njegov zamjenik dužni su
u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu
općine da li će svoju dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.
Ukoliko to ne učine u roku iz stavka
1. ovog članka, smatra se da svoju dužnost obavljaju volonterski.

Članak 51.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
-

-

ima pravo obustaviti od primjene
opći akt Općinskog vijeća. Ako
ocijeni da je ti aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, općinski
načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana
od dana donošenje općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u
roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke u općem aktu. Ukoliko
Općinsko vijeće uočene nedostatke ne otkloni, općinski načelnik
dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne

Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina
obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu
općine.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz stavka 3. ovog članka.
Općinski načelnik i njegov zamjenik
koji dužnost obavljaju volonterski, ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora.
Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti načelnik i njegov zamjenik koji je prije
obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno
vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na
rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona
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kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 54.
Ako osobe iz članka 53. ovog Statuta
svoju dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo
na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osobe iz članka 53. ovog Statuta koje
svoju dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na
naknadu za rad.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti načelnika
i zamjenika načelnika određuju se posebnim zakonom.
Članak 55.
Osobe koje su dužnost obavljale
profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu
plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po
prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za
vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Osobe koje su dužnost obavljale
profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu
plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti
koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za
vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja
dužnosti.
Osobe koje dužnost nisu obavljale
profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.
Naknada određena ovim člankom
isplaćuje se na teret proračuna Općine.
Prije isteka roka iz stavka 1. i 2. ovog
članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na
drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Članak 56.
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- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području
Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva
- smrću
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz
stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine
mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog
odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku
od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za
novog općinskog načelnika.
Ako mandat općinskog načelnika iz nekog
od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog
načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja
mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.
Članak 57.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta.
Raspisivanje referenduma za opoziv
može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini.
Općinsko vijeće raspisati će referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji
je izabran zajedno sa njim u skladu sa zakonom i
statutom u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
općini.
Referendum za opoziv ne može se
raspisati samo za zamjenika načelnika.
Referendum za opoziv načelnika i
zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka
od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog
referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori za načelnika Općine.
Odluka o opozivu donesena je ako se
na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Općine.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
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Članak 58.
Ako je prestanak mandata načelnika
nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisati
će se prijevremeni izbori za načelnika i njegovog
zamjenika.
Do provedbe prijevremenih izbora
dužnost načelnika obnašat će njegov zamjenik koji
je izabran zajedno sa njim, a ako je mandat prestao i
zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata nastupio
nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisivati prijevremeni izbori, a dužnost načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno sa
njim.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i
službe.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na
temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Članak 60.
Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i
pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju
propisane mjere.
Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

Ako za vrijeme trajanja mandata
načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za
zamjenika načelnika, a ukoliko prestane mandat
zamjeniku koji obnaša dužnost načelnika, raspisat
će se prijevremeni izbori kako za načelnika tako i
za njegovog zamjenika.

Članak 61.
Načelnik može razriješiti pročelnike:
1.
2.

Ako je prestanak mandata načelnika i
njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će
se prijevremeni izbori za načelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe izbora dužnost načelnika
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

3.

Općinskom načelniku i njegovim
zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju danom stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i njegovih zamjenika odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje
poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika do dana stupanja
na dužnost novog općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i
nesmetano funkcioniranje općine.

4.

ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
ako nastanu takvi razlozi koji po
posebnim propisima kojima se
uređuju radni odnosi dovode do
prestanka radnog odnosa,
ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine,
ili neosnovano ne izvršava odluke
tijela općine, ili postupa protivno
njima,
ako pročelnik svojim nesavjesnim
ili nepravilnim radom prouzroči
općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje
dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova
općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno
odredbama ovog članka rasporedit će se na drugo
radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu za
koje ispunjava stručne uvjete.

VIII. UPRAVNA TIJELA
Članak 62.
Članak 59.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave
ustrojavaju se upravna tijela Općine.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave,
upravna tijela Općine imaju ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje
sustav državne uprave.

Sredstva za rad upravnih odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine.
IX. JAVNE SLUŽBE
Članak 63.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina
osigurava obavljanje poslova u području komunal-

Stranica 12

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“

Broj: 01/20

nih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.
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13. Mjesni odbor Drljanovac (za područje naselja Drljanovac)
Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 64.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka
63. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona,
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih
osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima
udjele, imenuje općinski načelnik.

Članak 67.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
može dati 10% građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, udruge sa sjedištem na području Općine,
članovi općinskog vijeća te općinski načelnik.

Članak 65.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku
dostavlja općinskom načelniku.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao
oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o
lokalnim poslovima.

Članak 68.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili
više međusobno povezanih manjih naselja ili za
dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu
cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 66.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen
na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke
potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti,
obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u
roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području Općine su:
Mjesni odbor Nova Rača (za područje naselja Nova Rača)
2. Mjesni odbor Međurača (za područje naselja Međurača)
3. Mjesni odbor Dautanu (za područje naselja
Dautan)
4. Mjesni odbor Nevinac (za područje naselja
Nevinac)
5. Mjesni odbor Stara Rača (za područje naselja Stara Rača)
6. Mjesni odbor Tociljevac (za područje naselja Tociljevac)
7. Mjesni odbor Sasovac (za područje naselja
Sasovac)
8. Mjesni odbor Orlovac (za područje naselja
Orlovac)
9. Mjesni odbor Slovinska Kovačica (za područje naselja Slovinska Kovačica)
10. Mjesni odbor Kozarevac Račanski (za područje naselja Kozarevac Račanski)
11. Mjesni odbor Bulinac (za područje naselja
Bulinac)
12. Mjesni odbor Bedenik (za područje naselja
Bedenik)
1.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 69.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se
podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa
prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.
Članak 70.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 71.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo,
na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na
vrijeme od četiri godine.
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Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 72.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje
Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno
u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 73.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 5 članova.

Broj: 01/20

- može sazivati mjesne zborove građana svoga
područja radi raspravljanja potreba i interesa građana toga područja i davanja prijedloga za njihovo
rješavanje u skladu sa zakonom i Statutom.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o
svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog
vijeća i općinskog načelnika.
Članak 76.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja
mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih
akcija kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i
drugih lokalnih potreba na svom području.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz
redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora može ukazati nepovjerenje
predsjedniku Vijeća. Prijedlog za pokretanje nepovjerenja predsjedniku Vijeća može dati član vijeća,
kojeg podrži trećina članova Vijeća, kao i najmanje
5% birača s područja mjesnog odbora.

2020.

Članak 77.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad
mjesnog odbora.
Članak 78.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i
dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za
svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 79.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana
te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati
zborove građana.

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora:
- razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno
utječu na život i rad svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim tijelima Općine za njihovo rješavanje,
- prati uređivanje prostora na svom području, te
nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje
određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za
uređenje površina, dječjih igrališta, zelenih površina
i slično na svom području
- razmatra pitanja dječje zaštite i zaštite mladeži,
socijalne skrbi svog područja, te pokreće aktivnosti
za njihovo rješavanje,
- upravlja imovinom na svom području u skladu s
odlukom Općinskog vijeća i načelnika,

Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. Zbor
građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član
vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 80.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.
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Članak 81.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora
mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko
vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno
mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži
promjena područja.
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- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u
porezu na dohodak za
decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom
proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 86.
Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Članak 82.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnog odbora obavlja načelnik, te na njegov
prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe
ovog statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava
povjerene mu poslove.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.
Članak 87.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
NOVA RAČA
Članak 83.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna
donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava
koja pripadaju Općini Nova Rača, čine imovinu
Općine Nova Rača.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.
Članak 88.

Članak 84.

Proračun donosi Općinsko vijeće u
skladu s posebnim zakonom za iduću proračunsku
godinu koja odgovara kalendarskoj godini do konca
tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu
proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi
proračun.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i
Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i
ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.
Članak 85.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Podneseni prijedlog proračuna načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim propisima.

Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i
posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine
odnosno u kojima Općina ima udjele,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u
skladu sa zakonom,

Članak 89.
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o
proračunu u cjelini, te ne predloži novi prijedlog
proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika koji je
izabran zajedno sa njim.
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U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike
Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za
općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i
dopunama proračuna po postupku propisanom za
donošenje proračuna.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od
dana stupanja na dužnost.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire
Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3.
ovog članka i roku od 45 dana od dana kada ga je
općinski načelnik predložio općinskom vijeću.

Članak 92.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih
sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
XII. AKTI OPĆINE

Članak 90.

Članak 93.

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske donosi do 31. prosinca odluku o
privremenom financiranju na način i u postupku
propisanim posebnim zakonom, na osnovi koje se
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa
tijela općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a privremeno financiranje se obavlja
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim
Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i
druge opće akte.

U slučaju kada je raspušteno samo
općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen,
do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novi odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni
prihodi i primici te izvršeni rashodi te izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja
proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda
i izdataka iz st. 2., 3. i 4. ovog članka sadržajno
odgovara odluci o privremenom financiranju, propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju
za koje se donosi.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 94.
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za
to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom
Općinskog vijeća.
Članak 95.
Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i
preporuke.
Članak 96.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
iz članka 93.ovoga Statuta, na način i u postupku
propisanom ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u «Županijskom glasniku»
Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 97.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata
Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 91.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi
ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun
se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uprava tijela Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima
u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka
može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba
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nadležnom upravnom tijelu Bjelovarsko-bilogorske
županije ili pokrenuti upravni spor.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka
koje donose upravna tijela Općine u obavljanju
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti
žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 101.
Općinsko vijeće svojom odlukom
određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela, ne mogu se
objavljivati, jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
Članak 102.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene
javne ovlasti.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga općine.
Članak 98.
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko
vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga
obavljaju nadležna tijela državne uprave i to svako
u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

XIII. JAVNOST RADA
Članak 99.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 100.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim
održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i
drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu
Općine i na internetskim stranicama Općine.

Prijedlog za promjenu Statuta Općinskog vijeća mogu podnijeti samo ovlašteni predlagatelji i to: jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut i
Poslovnik Općinskof vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Prijedlog za promjenu-donošenje
Statuta, predsjednik vijeća dostavlja svim vijećnicima i Povjerenstvu za statut i poslovnik, koji mogu
dati svoje pisano mišljenje-amandman o dostavljenom prijedlogu akta najkasnije do dana koji prethodi danu sjednice Vijeća na kojoj se glasuje o predloženom aktu.
Općinsko vijeće odlučuje o promjenidonošenju Statuta, Poslovnika vijeća ili drugih
akata bez održavanja prethodne javne rasprave, ako
ovlašteni predlagatelj predlaže promjene-donošenje
Statuta ili drugog akta, radi zakonom propisane
obveze općine da u propisanom roku izvrši usklađivanje tog akta sa određenim zakonskim odredbama,
ili ako bi ne donošenjem takvog akta u propisanom
roku Općina kršila odredbe zakona i drugih propisa
ili bi za općinu mogla nastati znatnija šteta.
Općinsko vijeće, većinom glasova
svih vijećnika, može odlučiti o pristupanju prethodnoj raspravi u trajanju od 30 dana, o predloženoj
promjeni-donošenju Statuta, Poslovnika vijeća ili
nekog drugog akta, osim ako se radi o obvezi općine i razlozima iz prethodnog stavka ovoga članka.
Članak 103.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se
održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za
medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata
općinskog načelnika u «Županijskom glasniku»
Bjelovarsko-bilogorske županije i na internetskim
stranicama Općine.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se
putem komunikacije s medijima i objavljivanjem
informacija na internetskim stranicama Općine.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave
ne donese odluka da će se pristupiti prethodnoj
raspravi o predloženoj promjeni općeg akta, isti
prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red
Općinskog vijeća, prije isteka roka od tri mjeseca
od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu tog
akta.
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PRIGOVOR 3: Vesna Zbožinek, Bulinac 174

Statut i Poslovnik donose se većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.

- da se kat.čest.br. 1483/1, 1548/2 i 1555/3,
sve k.o. Bedenik uvrste u Program kao predviđene
za prodaju

Članak 105.
PRIGOVOR 4: Davor Brnjaković, BaStupanjem na snagu ovog Statuta
prestaje vrijediti Statut Općine Nova Rača Klasa:
012-03/18-01/01., Urbroj: 2103/04-02-18-1 od
2103/04-02-18-1 godine ("Županijski glasnik" broj
1/19).

binac 9

Članak 106.

ča 112,

- da se kat.čest.br. 815, 814/3 i 813/2, sve
k.o. Bedenik uvrste u Program kao predviđene za
prodaju
PRIGOVOR 5: Dražen Frčko, Međura-

Ovaj Statut objavit će se u “Županijskom glasniku”, a stupa na snagu osmi dan od dana
objave u službenom glasniku.

- da se kat.čest.br. 416/3, 411/1 i 429/1,
sve k.o. Dautan uvrste u Program kao predviđene za
prodaju
PRIGOVOR 6: Milka Lauš, Bulinac 85
- da se kat.čest.br. 1579/3, 1583/1 i 1578/3,
sve k.o. Bedenik uvrste u Program kao predviđene
za prodaju

KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020. godine

PRIGOVOR 7: Josip Hanževački, Drljanovac 42
- da se kat.čest.br. 79/3 i 80/4, obje k.o.
Drljanovac uvrste u Program kao predviđene za
prodaju

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
2.
Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18 i 115/18) i članka 34. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/19) Općinsko vijeće Općine Nova Rača na svojoj
19. sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Nova
Rača
Članak 1.
Na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Nova Rača (u daljnjem tekstu:
Program), u razdoblju trajanja javnog uvida od 10.
veljače 2020. do 24. veljače 2020. godine, zaprimljeni su slijedeći prigovori:
PRIGOVOR 1 i 2: Antun Vinković,
Dautan 181
- da se kat.čest.br. 433/5 u k.o. Dautan
uvrsti u Program kao predviđena za prodaju
- da se kat.čest.br. 1/30 u k.o. Međurača
isključi iz Programa jer je ista u njegovom vlasništvu ali nije prevedena promjena vlasništva

PRIGOVOR 8: Nikola Crnojević, Međurača 264
- da se kat.čest.br. 802, k.o. Međurača,
uvrsti u Program kao predviđena za zakup
PRIGOVOR 9: Ivan Žabjačan, Sasovac
12
- da se kat.čest.br. 73, k.o. Sasovac, uvrsti
u Program kao predviđena za prodaju
PRIGOVOR 10: Josip Bengez, Dautan
11
- da se kat.čest.br.48/2, 54/4, 54/5, 51,
79/2, 80/2 i 81/2 sve u k.o. Dautan i kat.čest.br. 76
u k.o. Nevinac uvrste u Program kao predviđene za
prodaju
PRIGOVOR 11: Jandro Pavlović, Ivana
viteza Trnskog 16, Nova Rača
- da se kat.čest.br. 1655/3, k.o. Bedenik
uvrsti u Program kao predviđena za prodaju
PRIGOVOR 12: Damir Ivančić, Tociljevac 28
- da se kat.čest.br. 1018/1, 1018/11,
1018/10, sve u k.o. Nova Rača isključe iz Programa
jer su iste u njegovom vlasništvu ali nije prevedena
promjena vlasništva
PRIGOVOR 13: Darijo Borovac, Drljanovac 49
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- da se kat.čest.br. 444/6, k.o. Drljanovac
uvrsti u Program kao predviđena za prodaju
PRIGOVOR 14: Josip Franjčić, Orlovac
97
- da se kat.čest.br. 90, 461, 526/1, 526/2,
562, 563, 564, sve k.o. Orlovac uvrste u Program
kao predviđene za prodaju
PRIGOVOR 15: Damir Sokolović, Kozarevac Račanski 114
- da se kat.čest.br. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 i
1/7, sve k.o. Međurača uvrsti u Program kao predviđene za šumu hrane odnosno ekstenzivni voćnjak
PRIGOVOR 16: Tadija Solić, Bedenik
81
- da se kat.čest.br. 296/2, 309, 287/1,
318/4, 318/1, 318/2, 295/2, 294/2, 311/4 i 312/2,
sve k.o. Bedenik uvrste u Program kao predviđene
za prodaju
- da se smanji ukupna površina zakupa po
domaćinstvu sa 70 ha na 25 ha jer smatra da je 25
ha dovoljno
PRIGOVOR 17: Siniša Lazarević, Bedenik 122,
- da se kat.čest.br. 64/3 u k.o. Bedenik
isključi iz Programa jer je ista u njegovom vlasništvu ali nije prevedena promjena vlasništva
Članak 2.
Na temelju pregledanih i analiziranih prigovora
odlučuje se:
Prigovor 1 i 2:
-Prigovor 1 - ne prihvaća se s obzirom da
se navedena kat.čestica (433/5, k.o. Dautan) vodi
kao P2 - vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište
i površinom je veća od 1,00 ha
- Prigovor 2 - prihvaća se (kat.čest.br.
1/30, k.o. Međurača)
Prigovor 3:
- prihvaća se
Prigovor 4:
djelomično
se
prihvaća
kat.čest.br.813/2, k.o. Bedenik se prihvaća a
kat.čest.br. 814/3 i 815, k.o. Bedenik ne prihvaćaju
se s obzirom da se vode kao građevinsko područje
Prigovor 5:
- prihvaća se
Prigovor 6:
- djelomično se prihvaća - kat.čest.br.
1579/3 i 1583/1, k.o. Bedenik prihvaćaju se a
kat.čest.br.1578/3, k.o. Bedenik ne prihvaća se jer
navedena katastarska čestica nema grafiku
Prigovor 7:
- prihvaća se
Prigovor 8:
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- prihvaća se
Prigovor 9:
- prihvaća se
Prigovor 10:
- prihvaća se
Prigovor 11:
- prihvaća se
Prigovor 12:
- prihvaća se
Prigovor 13:
- prihvaća se
Prigovor 14:
- prihvaća se
Prigovor 15:
- prihvaćeno, navedene kat.čest. stavljene
su u zakup - livade
Prigovor 16:
- djelomično se prihvaća; prihvaćaju se
kat.čest.br. 296/2, 309, 287/1, 318/4, 318/1, 318/2,
294/2, 311/4 i 312/2, ne prihvaća se kat.čest.br.
295/2 s obzirom da navedena kat.čestica nema
grafiku
- prihvaća se prijedlog o 25,00 ha po domaćinstvu
Prigovor 17:
- prihvaća se
Članak 3.
Prihvaćeni prigovori uključiti će se u prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Rača te će se izraditi konačni Program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem radi usvajanja na Općinskom vijeću Općine Nova Rača.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
3.
Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i
115/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i
članka 34. Statuta Općine Nova Rača („Službeni
glasnik Općine Nova Rača“ broj 1/19) Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na svojoj 19. sjednici
održanoj 12. ožujka 2020. godine donosi slijedeću
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi Općine Nova Rača

Članak 1.
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Nova Rača (dalje u tekstu: Program), sukladno odredbama članka 29. i 30. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
broj 20/18 i 115/18).

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj 3/19) u
članku 17. mijenja se stavak (1) te sada glasi:
- „(1) Pravo na privremeno oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade za stambeni
prostor imaju obveznici plaćanja komunalne naknade koji osobno ili članovi njihovog zajedničkog kućanstva prema propisima o socijalnoj skrbi primaju zajamčenu minimalnu naknadu te obveznici plaćanja komunalne naknade kojima se osobno
ili članovima njihovog zajedničkog kućanstva prema propisima priznaje pravo na
naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih
obitelji.“

Članak 2.
Program se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je
sastavni dio, koji se sa svom propisanom popratnom dokumentacijom dostavlja Bjelovarsko - bilogorskoj županiji radi dobivanja mišljenja na Program, kao i Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja suglasnosti na Program.
Članak 3.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o donošenju
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Rača KLASA: 021-05/18-01/01, URBROJ: 2103/04-02-18-1 od 8. lipnja 2018. godine.

Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi Općine
Nova Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“
broj 3/19) ostaju ne promijenjeni.

Članak 4.

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.
(2) S raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske ne može se započeti
prije dobivanja pozitivnog mišljenja Bjelovarsko bilogorske županije na Program i dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave
u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.

Članak 2.

KLASA: 363-03/19-01/01
URBROJ: 2103/04-02-20-2
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

KLASA: 021-05/20-01/02
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

5.

4.
Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18 i 110/18) i članka 34. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/19) Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 19.
sjednici održanoj 12. ožujka 2020. godine donosi

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i
članka 34. Statuta Općine Nova Rača („Službeni
glasnik Općine Nova Rača“ broj 1/19), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na svojoj 19. sjednici
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
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2020.

Općinskom vijeću Općine Nova Rača za 2020.
godinu
Članak 6.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Rača za 2020.
godinu.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Nova Rača osiguravaju se u Proračunu
Općine Nova Rača za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 26.600,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Proračuna Općine Nova Rača imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima
izbora za Općinsko vijeće Općine Nova Rača dobile
mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Nova
Rača.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kuna. Za
svakog člana Općinskog vijeća koji je podzastupljenog spola političkim strankama pripada pravo i
na godišnju naknadu u iznosu od 200,00 kuna.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 2.
ovog članka postoji ako je zastupljenost jednog
spola u Općinskom vijeću niža od 40%.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog člana Općinskog vijeća.
Pojedinoj političkoj stranci koja je bila
predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju
dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora, a sukladno iznosima kako slijedi:
STRANKA
Hrvatska
demokratska
zajednicaHDZ
Hrvatska
seljačka
stranka
HSS
Lista grupe
birača
(Dražen
Kateković)
Hrvatska
seljačka
stranka
Stjepan
Radić

BROJ
ČLANOVA

ŽENE

MUŠKARCI

3

-

3

6.000,00

1.500,00

7

3

4

14.600,00

3.650,00

2

-

2

4.000,00

1.000,00

UKUPAN
IZNOS kn

TROMJESEĆNI IZNOS kn

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim
rezultatima izbora, izabrani član Općinskog vijeća
koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje
su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana
Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno
njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova
Općinskog vijeća.
Sporazum iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom vijeću.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih
stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 7.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel – referent za proračun i
financije na žiro-račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Rača za 2020. godinu KLASA: 43003/19-01/01; URBROJ: 2103/04-02-19-1 od 12
prosinca 2019. godine.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Rača“.
KLASA: 430-03/20-01/01
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

1

-

1

2.000,00

500,00
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6.
Na temelju članka 100. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19)
i članka 34. Statuta Općine Nova Rača („Službeni
glasnik Općine Nova Rača“ broj 1/19), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na svojoj 19. sjednici
održanoj dana 12. ožujka 2020. godine, donijelo je

Članak 4.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel – referent za proračun i
financije na žiro-račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 5.

ODLUKU
o isplati razlike sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Rača za 2019.
godinu

KLASA: 430-03/20-01/02
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se isplata razlike
sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Nova Rača za 2019. godinu do iznosa utvrđenog
u članku 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne
novine“ broj 29/19 i 98/19).
Članak 2.
Sredstva za isplatu razlike za godišnje financiranje političkih stranaka za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine Nova Rača za
2020. godinu u ukupnom iznosu od 10.200,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog člana Općinskog vijeća.
Pojedinoj političkoj stranci koja je bila
predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju
dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora, a sukladno iznosima kako slijedi:

STRANKA

Hrvatska
demokratska
zajednicaHDZ
Hrvatska
seljačka
stranka - HSS
Lista
grupe
birača (Dražen Kateković)
Hrvatska
seljačka
stranka Stjepan Radić

PLANIRANO
ZA 2019.
godinu kn

RAZLIKA
ZA ISPLATU 2019.
godinu . kn

UKUPNO
za 2019.
godinu kn

4.350,00

1.650,00

6.000,00

10.600,00

4.000,00

14.600,00

2.900,00

1.100,00

4.000,00

1.450,00

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Rača“.

550,00

2.000,00

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
7.
Na temelju članka 41.stavka 5.Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,br.24/11, 61/11, 27/13,
02/14, 96/16 i 70/17), sukladno prijedlogu Državnog izbornog povjerenstva klasa: 402-10/1703/271, Urbroj: 507-03/06-20-7 od 25. veljače
2020. godine i članka 34. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/19), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 19.
sjednici održanoj dana 12.03.2020. donosi:

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje
iz Proračuna Općine Nova Rača
Članak 1.
Državno izborno povjerenstvo Republike
Hrvatske dopisom Klasa: 402-10/17-03/271, Urbroj: 507-03/06-20-7 od 25. veljače 2020. godine,
predložilo je da se članu Općinskog vijeća Općine
Nova Rača, izabranom s liste grupe birača, DRAŽENU KATEKOVIĆ, Međurača 75, Međurača,
OIB: 17135985564, obustavi isplata sredstava za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine
Nova Rača.
Članak 2.
Članu Općinskog vijeća Općine Nova Rača, izabranom s liste grupe birača, Draženu Kateković, obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova Rača
budući da imenovani nije postupio u skladu sa
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člankom 30..Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,br.
24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), odnosno
nije do 1. ožujaka 2019. godine dostavio nadležnom
Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom
roku.
Isplata se obustavlja do trenutka dostave
godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu odmah po donošenju, a ista se ima objaviti u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.
KLASA: 430-03/20-01/03
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020

Broj: 01/20

2020.

Članak 2.
Članu Općinskog vijeća Općine Nova Rača, izabranom s liste grupe birača, Slobodanu Mrkalj, obustavlja se isplata sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova
Rača budući da imenovani nije postupio u skladu sa
člankom 30 .Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,br.
24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), odnosno
nije do 1. ožujaka 2019. godine dostavio nadležnom
Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom
roku.
Isplata se obustavlja do trenutka dostave
godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.
Članak 4.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

Ova Odluka stupa na snagu odmah po donošenju, a ista se ima objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Rača.

Na temelju članka 41.stavka 5.Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,br.24/11, 61/11, 27/13,
02/14, 96/16 i 70/17), sukladno prijedlogu Državnog izbornog povjerenstva klasa: 402-10/1703/272, Urbroj: 507-03/06-20-7 od 25. veljače
2020. godine i članka 34. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/18), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 19.
sjednici održanoj dana 12.03.2020. donosi:

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje
iz Proračuna Općine Nova Rača

KLASA: 430-03/20-01/04
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
Na temelju članka 41.stavka 5.Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“,br.24/11, 61/11, 27/13,
02/14, 96/16 i 70/17), sukladno prijedlogu Državnog izbornog povjerenstva klasa: 402-10/1703/272, Urbroj: 507-03/06-20-7 od 25. veljače
2020. godine i članka 34. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/18), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 19.
sjednici održanoj dana 12.03.2020. donosi:

Članak 1.
Državno izborno povjerenstvo Republike
Hrvatske dopisom Klasa: 402-10/17-03/272, Urbroj: 507-03/06-20-7 od 25. veljače 2020. godine,
predložilo je da se članu Općinskog vijeća Općine
Nova Rača, izabranom s liste grupe birača, SLOBODANU MRKALJ, Ulica Ljeskova 3 Nova Rača,
OIB: 47191795053, obustavi isplata sredstava za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine
Nova Rača.

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje
iz Proračuna Općine Nova Rača
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Članak 1.
UVOD
Državno izborno povjerenstvo Republike
Hrvatske dopisom Klasa: 402-10/18-03/521, Urbroj: 507-03/07-20-9 od 20. veljače 2020. godine,
predložilo je da se HRVATSKOJ SELJAČKOJ
STRANCI STJEPAN RADIĆ –HSS-SR, obustavi
isplata sredstava za redovito godišnje financiranje
iz Proračuna Općine Nova Rača.
Članak 2.
HRVATSKOJ SELJAČKOJ STRANCI
STJEPAN RADIĆ –HSS-SR obustavlja se isplata
sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova Rača budući da imenovani nije
postupio u skladu sa člankom 30 .Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“,br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14,
96/16 i 70/17), odnosno nije do 1. ožujaka 2019.
godine dostavio nadležnom Državnom izbornom
povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku.
Isplata se obustavlja do trenutka dostave
godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu odmah po donošenju, a ista se ima objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Rača.

KLASA: 430-03/20-01/05
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12. ožujka 2020.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

8.
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 85/15,118/18) i članka 34. Statuta Općine
Nova Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“
broj 1/19) a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja
Općine Nova Rača, Općinsko vijeće Općine Nova
Rača na 19. sjednici održanoj dana 12.03.2020.
godine usvojilo je

ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Nova Rača u 2019. godini

Člankom 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
85/15, 118/18) definirano je da predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje ili pri donošenju
proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava
zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području, u
proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za
financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće,
te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja
na razini lokalne i područne (regionalne)
samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu
stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan
izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i
spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Operativne snage sastoje se od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave
koja se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti,
- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
- zapovjedništava civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti.
Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i
spašavanja su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne samouprave
- središnja tijela državne uprave.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe
koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim
oblicima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom. Osim tih
subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema
potrebi uključuju se udruge i mobilizirani građani,
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poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih
osoba.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE NOVA RAČA

Broj: 01/20

i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na
području Općine Nova Rača.
1.2.

OPĆI DIO
Za područje Općine Nova Rača izrađen je
Procjena rizika od velikih nesreća, te donesena
odluka o usvajanju na sjednici Općinskog vijeća
dana 30. srpnja 2018. (KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ: 2103/04-02/18-01), (Službeni glasnik
Općine Nova Rača broj 02/19 ), kao i odluka o
usvajanju donošenja Plana djelovanja civilne zaštite
za područje Općinu Nova Rača (KLASA: 81003/19-01/04; URBROJ: 2103/04-01/19-01), koju
je donio Općinski načelnik Općine Nova Rača 28.
studenog 2019. godine (Službeni glasnik Općine
Nova Rača broj 08/19)
Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite , (NN 82/15), načelnik Općine Nova
Rača donio je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Nova Rača (KLASA: 81003/17-01/02., URBROJ: 2103/04-02-17-1 od 20.
listopada 2017. godine).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova Rača po funkciji je i na temelju posebnih
propisa zamjenik općinskog načelnika.
Temeljem člankom 17. stavak 1. alineja 3.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 85/15, 118/18) donesena je odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Nova Rača (KLASA:
810-01/19-01/01., URBROJ: 2103/04-01-19-1 od
10. listopada 2019. godine), (Službeni glasnik Općine Nova Rača broj 07/19 ).
Temeljem člankom 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
85/15, 118/18) donesena je odluka o prestanku
važenja Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Nova Rača (KLASA: 81001/19-01/01., URBROJ: 2103/04-02-19-10 19.
lipnja 2019. godine), (Službeni glasnik Općine
Nova Rača broj 05/19 ).

1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE
NOVA RAČA - OPERATIVNE SNAGE

1.1.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva
se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe

2020.

SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH
TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2019. godine službe i postrojbe
središnjih tijela državne uprave koja se
zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite
i spašavanja na području Općine Nova Rača, izuzev
svoje redovne djelatnosti.
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA
1.3.1.

Vatrogasna zajednica Nova Rača

Na području Općine Nova Rača djeluje
Vatrogasna zajednica Nova Rača koja ima 9 DVD-a
u svom sastavu. Glavna aktivnost VZO-a Nova
Rača je represivna vatrogasna djelatnost. VZO
Nova Rača u 2019. godini broji cca 60 operativnih
vatrogasaca s liječničkim uvjerenjem.
U 2019. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost izdvojena su sredstva u iznosu
323.000,00 kn.
1.3.2. Dobrovoljna vatrogasna društva
Analizom je utvrđeno da vatrogascima svih
aktivnih DVD-a na području Općine u 2019 godini
spremnost i opremljenost uvelike poboljšala. DVD
Bulinac kupio je drugi kamion opremljen sa izdašnom opremom od ljestvi na kamionu do dišnih
aparata.
Što se ostalih aktivnosti Vatrogasne zajednice
Nova Rača tiče one su bile sljedeće : vježbanje,
usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, redovno
servisiranje vatrogasne opreme, nabava nove vatrogasne opreme, posjet drugim vatrogasnim društvima, aktivno sudjelovanje u radu Vatrogasne zajednice Nova Rača.
1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE
OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba,
državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samoup-
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rave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i
okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničkotehnoloških i ekoloških nesreća.

1.4.1.

Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, za područje
Općine Nova Rača određeno je trinaest povjerenika
civilne zaštite, koji su navedeni u Prilozima Plana
djelovanja Općine Nova Rača.

Broj: 01/20

Određene su pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Nova Rača,
osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem
bave kao redovnom djelatnošću, i pravne osobe
koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji
posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim
su se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama.

2.1.
1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ
REDOVITOJ DJELATNOSTI
Određivane su operativne snage i pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Nova Rača s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća. Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu
zaštite i spašavanja za područje Općine Nova Rača.
Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka,
ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i
velikih nesreća. Pravne osobe s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, koje su od značaja za
zaštitu i spašavanje na području Općine Nova Rača:
Udruge i druge pravne osobe od značaja za
zaštitu i spašavanje na razini Općine Nova Rača:
1. Vatrogasna zajednica Općine Nova
Rača,
2. ŠRD „Štuka“ Nova Rača,
3. ŠRD „Šaran“ Bedenik,
4. Lovačka udruga“Gaj“ Stara Rača,
5. Lovačka udruga“Srna“ Nova Rača,
6. Veterinarska ambulanta Nova Rača,
7. Vodene usluge d.o.o. Bjelovar,
8. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo, ogranak Nova Rača,
9. Komunalno poduzeće Nova Rača
d.o.o.,
10. Hrvatska gorska služba spašavanja,
stanica Bjelovar.
Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana djelovanja civilne
zaštite Općine Nova Rača.
2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA RAČA OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

2020.

Pravne osobe koje pružaju usluge

Sukladno Procjeni, određene su pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Nova Rača, određene su pravne osobe
koje pružaju usluge prijevoza, smještaja, prehrane i
sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja, a to
su:
1.
2.
3.
4.
2.2.

Čazmatrans-nova d.o.o. Bjelovar,
Bilogorski Holivud, Ciglena 13,
VZO Nova Rača,
Osnovna škola Nova Rača.

Udruge građana

Udruge građana koje mogu sudjelovati u
sustavu zaštite i spašavanja su:.
Hrvatski crveni križ - organizira osposobljavanje
mještana za njihovu samo zaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i
opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u
slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.
Za Crveni križ je u 2019. godini izdvojeno
11.912,00 kn. ¸
Hrvatski gorska služba za spašavanje - organizira
osposobljavanje mještana za njihovu samo zaštitnu
funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći
za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća iz
dubina i visina.
Za Hrvatsku gorsku službu za spašavanje je u 2019.
godini izdvojeno 6.000,00 kn.

3.
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Edukacija građana
Tijekom 2019. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu civilne
zaštite.
3.2. Edukacija djece u školama
Tijekom 2019. godine nije provođena edukacija školske djece na temu civilne zaštite.
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3.3. Ostalo
U Općini Nova Rača se sustavno provode
mjere deratizacije, dezinsekcija komaraca, te su za
tu namjenu izdvojena sredstva u iznosu od
121.825,00 kn.

4.

Broj: 01/20

2020.

procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara, s ciljem civilna zaštita ljudi,
materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera civilna
zaštita, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti)
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2020. godini.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nova Rača
predlaže se sljedeći zaključak:
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja
sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, odnosno
svi dokumenti su doneseni i usklađeni sa zakonskom regulativom.
Iz svega navedenog može se zaključiti da
u 2019. do zaključenja ove analize nije bilo velikih
nesreća i katastrofa na području Općine Nova Rača.
Ova analiza će se objaviti u «Službenom
glasniku» Općine Nova Rača, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Nova Rača“.

I PROCJENA UGROŽENOSTI
Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva analizu Procjene ugroženosti stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara, koja procjenjuje moguće oblike ugroza i opasnosti, te njihove
moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i
kulturna dobra i našu spremnost i sposobnost za
nošenje sa posljedicama katastrofa koje mogu ugroziti područje Općine Nova Rača.
Općinsko vijeće, donijelo je Procjenu rizika
od velikih nesreća, te donesena odluka o usvajanju
na sjednici Općinskog vijeća dana 30. srpnja 2018.
(KLASA: 810-01/18-01/01 URBROJ: 2103/0402/18-01), (Službeni glasnik Općine Nova Rača
broj 02/19 ),
Područje Općine Nova Rača je ugroženo
mogućim opasnostima i prijetnjama prirodnih i
civilizacijskih katastrofa navedenih u procjeni,
prema slijedećem:

KLASA: 810-03/20-01/02
URBROJ: 2103/04-02-20-1

PRIRODNE OPASNOSTI I PRIJETNJE

Nova Rača, 12.03. 2020.
Nema veće opasnosti od poplava budući da
na području Općine Nova Rača nema velikih vodotoka, ali zbog ekstremnih vremenskih uvjeta postoji
mogućnost da u vrlo kratkom vremenu padnu velike količine oborina koje mogu prouzročiti probleme
i onemogućiti normalno odvijanje života,

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
9.

-

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 85/151,18/18) i članka 31. Statuta Općine
Nova Rača („Županijski glasnik“ Bjelovarskobilogorske županije broj 2/13 i 8/13), a na prijedlog
Stožera civilna zaštita Općine Nova Rača, Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 19. sjednici održanoj
dana 12.03.2020. godine

-

PLAN RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA RAČA
ZA 2020. GODINU

-

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih
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požari otvorenog prostora (nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpada
na otvorenim poljoprivrednim površinama);
potresi – Prostorni plan uređenja Općine Nova Rača, kao i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području
Općine Nova Rača predviđa mogućnost potresa maksimalnog intenziteta
VIII stupnjeva MSK ljestvice,
druge prirodne nepogode, poput olujnih vjetrova, poledice, tuča, dugotrajne suše, te obilne padaline koje onemogućavaju normalno odvijanje života,
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-

-

-

TEHNIČKO TEHNOLOŠKE KATASTROFE
isticanje opasnih tvari iz gospodarskih subjekata koje mogu prouzročiti
ekološku katastrofu,
nuklearna i radiološka nesreća (planirano na državnoj razini),
tehničko tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu i velike
nesreće u gospodarskim objektima,
izvanredna i iznenadna onečišćenja
vodotoka,
epidemiološke i sanitarne opasnosti

II
CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE
NOVA RAČA
Na temelju Procjenu rizika od velikih nesreća Općinsko vijeće Općine Nova Rača donijelo je Plan djelovanja civilne zaštite za područje Općinu Nova Rača
(KLASA: 810-03/19-01/04; URBROJ:
2103/04-01/19-01), koju je donio Općinski načelnik Općine Nova Rača 28. studenog 2019. godine (Službeni glasnik
Općine Nova Rača broj 08/19)
Donesen je radi utvrđivanja organizacije i djelovanja sustava civilne zaštite, zadaća i nadležnosti, ljudskih snaga i
potrebnih materijalno-tehničkih resursa, te
mjera i postupaka za provedbu civilna zaštita u slučaju nastanka katastrofa i velikih
nesreća na području Općine Nova Rača.
Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Nova Rača operativni je dokument koji za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite upotrebljava Stožer civilne
zaštite Općine Nova Rača kao stručna
potpora načelniku – koji u uvjetima velikih nesreća i katastrofama rukovodi, koordinira, te izravno zapovijeda operativnim snagama civilna zaštita Općine Nova
Rača.
III OPERATIVNE SNAGE CIVILN
ZAŠTITE
Sukladno odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 85/15,
118/18) operativne snage civilna zaštita dužne su u
obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja
mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće, te
prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Broj: 01/20
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srpnja 2013. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilna zaštita općine, Klasa: 81003/13-01/02, Urbroj: 2103/04-02-13-1. Stožer je
osnovan kao stručno, operativno i koordinativno
tijelo u pripremi akcija civilna zaštita., čije pozivanje i aktiviranje nalaže načelnik, a pozivanje se u
pravilu vrši putem Županijskog centra 112 Bjelovar. U Stožer civilna zaštita Općine Nova Rača
imenovani su:
1. Željko Sabolović – načelnik Stožera- zamjenik
načelnika,
2. Ivana Lončar – zamjenica načelnika Stožera
3. Franjo Tanić - član - predsjednik Vatrogasne
zajednice Općine,
4. Danko Stavinoha - član - Djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje,
5. Silvija Berak - član – predstavnik PU Bjelovarsko-bilogorske
6. Dr. Milan Burić – član – predstavnik Doma
zdravlja,
7. Sanela Habalija –član – predstavnica crvenog
križa,
8. Željko Bišćan – član – direktor Komunalnog
poduzeća Nova Rača d.o.o.
Plan aktivnosti:
Stožer će održavati svoje sjednice prema
ukazanoj potrebi (najmanje jednom godišnje) radi
analize stanja i donošenja potrebnih smjernica za
poboljšanje stanja i sposobnosti djelovanja svih
operativnih snaga, odnosno pravnih osoba od interesa za provođenje mjera civilna zaštita na području
Općine Nova Rača.
U narednom razdoblju za članove Stožera potrebno je planirati edukaciju prema Programu
osposobljavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

VATROGASTVO (Vatrogasna zajednica općine)
U sustavu vatrogastva na području Općine
Nova Rača djeluje Vatrogasna zajednica Općine
Nova Rača, koja objedinjuje rad 9 Dobrovoljnih
vatrogasnih društava. U području civilna zaštita
vatrogastvo zauzima izuzetno važan segment, a
njihove postrojbe predstavljaju i najvažniju operativnu snagu. Svoje djelovanje Vatrogasna zajednica
Općine Nova Rača, izvršava sukladno vlastitim
operativnim programima rada uz financijsko praćenje putem proračuna Općine Nova Rača.
Vatrogasna zajednica Općine Nova Rača:
o

STOŽER CIVILNA ZAŠTITA
Radi ostvarivanja zakonom utvrđenih
obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju, Općinsko
vijeće Općine Nova Rača, donijelo je dana 30.
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aktivna učešća Interventne postrojbe VZO
Nova Rača, te ostalih opremljenih DVD-a
na intervencijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, tehničkim intervencijama, akcidentima i dr. nepogodama i
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o

o
o
o

o

o

o

akcijama civilna zaštita ljudi i materijalnih
dobara,
provođenje preventivnih mjera zaštite od
požara, posebno tijekom ljetnih mjeseci pri
povećanoj opasnosti od nastanka požara,
organizacijom pasivnih dežurstava u
DVD-ima,
inzistirati na hitnoj izradi Plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Nova Rača,
edukaciju i osposobljavanje stanovništva
o opasnostima od požara,
nabavka vatrogasne opreme, te stručno osposobljavanje pripadnika vatrogasne postrojbe VZO Nova Rača za sudjelovanje na
vatrogasnim intervencijama,
u mjesecu svibnju pojačane aktivnosti i
organizacija pregleda opreme i vozila
DVD-a s područja djelovanja zajednice,
održati prigodna predavanja za stanovništvo, posebno za djecu iz osnovnih škola,
pojačati informativno-promidžbene aktivnosti za mještane općine o poduzimanju
preventivnih mjera zaštite od požara.
u radu VZO Nova Rača će surađivati sa
vatrogasnim subjektima svih razina, službama za hitne intervencije, te ostalim gospodarskim subjektima, ustanovama i udrugama koji se zaštitom i spašavanjem bave
u sklopu svoje redovne djelatnosti,
ostale zadaće na povećanju operativne
sposobnosti svih članica VZO Nova Rača.

Za izvršenje Programa Vatrogasne zajednice
Općine Nova Rača u Proračunu Općine Nova Rača
za 2020. godinu osigurana su financijska sredstva u
iznosu od 321.000,00 kuna.
OSTALE OPERATIVNE SNAGE I PRAVNE
OSOBE OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE NOVA RAČA
U provođenju aktivnosti civilna zaštita
prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe
koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim
oblicima civilna zaštita sa ljudstvom i materijalnotehničkim sredstvima i opremom.
Udruge građana na području Općine Nova
Rača koje u okviru svojih Statutom utvrđenih
aktivnosti, mogu značajno pridonijeti ukupnim
aktivnostima u provođenju mjera civilna zaštita
ljudi i materijalnih dobara su;
- Lovačka društva ,
- Športska ribolovna društva,
- MCK Nova Rača,
- Aero klub Nova Rača.
Na temelju programa udruga i opravdanosti, nadležna tijela općine donijeti će odluku o sufi-
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nanciranju djelatnosti udruge u dijelu materijalnotehničkog i kadrovskog jačanja udruge u sklopu
jedinstvenog sustava civilna zaštita na području
Općine Nova Rača.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
SVOJE REDOVNE DJELATNOSTI
Na području Općine Nova Rača djeluje
više službi i pravnih soba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, a
kao posebno značajne za cjelokupan sustav civilna
zaštita općine. U ovaj segment spadaju slijedeće
operativne snage i pravne osobe;
-Zavod za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije,
- Veterinarska ambulanta Nova Rača,
- Komunalac d.o.o. Bjelovar – PJ
distribucija vode,
- Vatrogasna zajednica općine,
- Stožer civilna zaštita Općine Nova Rača,
- Povjerenici civilne zaštite Općine Nova
Rača,
- Komunalno poduzeće Nova Rača d.o.o.,
- Ostale operativne snage iz planskih dokumenata civilna zaštita Općine Nova Rača.
U narednom razdoblju uz koordinaciju sa službama i tijelima pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti sve prisutnija je potreba plaćanja paušala
za gorsku službu spašavanja koja je po zakonu
zadužena za traženje nestalih osoba što bi doprinijelo materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog
sustava civilna zaštita na području Općine Nova
Rača.
V

SKLONIŠTA

Općina Nova Rača nema u svojem
vlasništvu niti jedno sklonište osnovne zaštite, niti
postoji obveza izgradnje skloništa osnovne i dopunske zaštite, već se zaštita stanovništva osigurava u
podrumskim i drugim odgovarajućim prostorima
stambenih i poslovnih zgrada.
VI

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju
općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju
načela međunarodnog prava zaštite okoliša,
uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne
zaštite imaju za cilj, pored navedenog, održivo
korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećenja i
ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje
onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja
okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i
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ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih
sposobnosti. Da bi se postigli zadani ciljevi u zaštiti
okoliša na području Općine Nova Rača, potrebno je:
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša
sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša,
- na inicijativu Županijskog stožera civilne
zaštite razvijati snage i planirati vježbe i aktivnosti
sa ciljem provjere spremnosti za reagiranje u slučaju
onečišćenja okoliša te na njegovoj sanaciji,
- kontinuirano provoditi akciju smanjenja šteta
u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima.
VII

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

-

-

2020.

izrada standardnih operativnih postupaka, te obavijesti građanima za postupanje u slučaju katastrofa koje bi se
oglašavale putem sredstava javnog
informiranja,
sukladno procjeni opasnosti planirati
vježbe civilna zaštita radi provjere
učinkovitosti Plana djelovanja civilne
zaštite izrađenog za područje Općine
Nova Rača,

IX
SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE
ZAŠTITE

Služba civilne zaštite Bjelovar obavlja poslove
obavješćivanja i uzbunjivanja stanovništva i koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja. Uzbunjivanje i
obavješćivanje stanovništva na području Bjelovarskobilogorske županije provodi jedinstveni operativnokomunikacijski centar (Županijski centar 112),
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se
okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportske dvorane
i slično) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući
sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati s nadležnim centrom 112.

Razmjenom iskustava, podataka,
znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
civilna zaštita iste razine, ima za cilj postići podizanje razine sigurnosti stanovništva, imovine, te ekosustava na širem području.
Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti
na poticanje suradnje i zajedničkog djelovanja žurnih službi na području županije.

VIII
EDUKACIJA I PROVOĐENJE VJEŽBI
CIVILNA ZAŠTITA

Sukladno ovim Smjernicama, te obvezama u Proračunu općine utvrđuju se izvori i osiguravaju sredstva namijenjena financiranju sustava
civilna zaštita na području Općine Nova Rača.
Sukladno navedenom u Proračunu općine potrebno je osigurati:
- sredstva za civilnu zaštitu (osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere, stožer i postrojbu civilne zaštite),
- sredstva za vatrogastvo (sukladno
Zakonu o vatrogastvu sredstva za redovan rad Vatrogasne zajednice Općine Nova Rača, te dodatna sredstva
za opremanje, investicijsko ulaganje i
ostale potrebe vatrogastva),
- sredstva za udruge koje se bave civilnom zaštitom temeljem posebnih
propisa (gorska služba spašavanja,
crveni križ, lovci i drugi),
- sredstva za službe i pravne osobe kojima je civilna zaštita redovita djelatnost (hitna pomoć, javno zdravstvo,
zaštita okoliša, održavanje komunalne infrastrukture, veterinarska služba
i drugo),
- ostala sredstva namijenjena za civilnu
zaštitu (vježbe civilna zaštita),
za redovito djelovanje dijela gore navedenih pravnih osoba i službi, kao i
za daljnji razvoj, te jačanje u aktivnostima u sklopu jedinstvenog sustava
civilna zaštita na području Općine
Nova Rača.

Edukacija ima za cilj podizanje razine
svijesti građana kao sudionika sustava civilna zaštita ljudi i materijalnih dobara. Provođenjem vježbi
službi i postrojba pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
provjerava se spremnost za reagiranje u kriznim
situacijama, a građanima daju smjernice kako da
reagiraju kod velikih nesreća ili katastrofa, te posljedice svedu na najmanju moguću mjeru.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluju na ljude u
tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se
nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u
mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima,
promatranjima, planiranju načina pomoći kao i
općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu,
odnosno na katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Radi postizanja navedenih ciljeva u
području civilne zaštite potrebno je provoditi
slijedeće aktivnosti:
-

edukacija stanovništva u području civilna zaštita u kriznim situacijama
edukacija djece u području civilna
zaštita prema Nacionalnom programu

X
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNA
ZAŠTITA
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U Proračunu općine za 2020. godinu planirana su financijska
sredstva za Civilnu zaštitu u iznosu od 10.000,00 kuna.
U Proračunu općine za 2020. godinu planirana su financijska
sredstva za HGSS u iznosu od
6.0000,00 kn.
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2020.

KLASA: 351-04/20-01/01
URBROJ: 2103/04-02-20-01
Nova Rača, 12.03. 2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

Članak 3.
11.
Plan razvoja će se objaviti u «Službenom
glasniku» Općine Nova Rača, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Nova Rača“.
KLASA:810-01/20-01/03

Na temelju članka 35.b Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 19/13, 137/15 i 123/17) i
članka 50. Statuta Općine Nova Rača “Službeni
glasnik Općine Nova Rača” broj 1/19), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na 19. sjednici
održanoj 12. ožujka 2019. godine donosi

URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 12.03. 2020.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
RADU NAČELNIKA OPĆINE
NOVA RAČA ZA RAZDOBLJE OD 1.
SRPNJA DO
31. PROSINCA 2019. GODINE

10.
Na temelju članka 28. stavka 1. točke 4.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i
članka 34. Statuta Općine Nova Rača („Službeni
glasnik Općine Nova Rača“ broj 01/19), Općinsko
vijeće Općine Nova Rača na svojoj
19. sjednici održanoj 12.03. 2020. godine, donosi

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu načelnika
Općine Nova Rača za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2019. godine.
Članak 2.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Nova Rača za 2019. godinu

Izvješće iz članka 1. nalazi se u prilogu ovog
Zaključka i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Nova Rača”.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Rača za 2019.
godinu .
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Nova Rača za 2019. godinu sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 022-05/19-01/01
URBROJ: 2103/04-02-19-2
Nova Rača, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.

Članak 2.
Ovaj Zaključak i Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Nova Rača za 2019.
godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Rača.
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Općinsko vijeće Općine Nova Rača, na
temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20), a
temeljem članka 34. Statuta Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj 1/19)
Općinsko vijeće Općine Nova Rača na hitnoj 20.
sjednici održanoj 14. travnja, donosi
ODLUKU
o potpisivanju Sporazuma
radi zajedničkog obavljanja poslova civilne zaštite

Broj: 01/20

2020.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje
Sporazuma.
Članak 3.
Ova Odluka radi hitnosti stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“.
KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2103/04-02-20-1
Nova Rača, 14. travnja 2020.

Članak 1.
Odluka o potpisivanju Sporazuma radi zajedničkog
obavljanja poslova civilne zaštite donosi se temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-30026 od 8. travnja 2020. godine kojom je omogućeno
zaključenje Sporazuma o zajedničkom obavljanju
poslova civilne zaštite. Odlukom je omogućeno da
više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno
povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju
istom geografskom području i dijele zajedničke
rizike mogu zajednički obavljati poslove civilne
zaštite u skladu s postignutim sporazumom.
Općinsko vijeće Općine Nova Rača donosi Odluku
o potpisivanju navedenog Sporazuma sa jedinicama
lokalne samouprave koje su po prijašnjim propisima bile u sastavu bivše Općine Bjelovar: Grad
Bjelovar, Općina Rovišće, Općina Veliko Trojstvo,
Općina Velika Pisanica, Općina Šandrovac, Općina
Kapela, Općina Severin i Općina Zrinski Topolovac.
Zbog specifičnosti geografskog područja Općina
Nova Rača potpisat će Sporazum i sa Općinom
Veliki Grđevac.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Lončar v.r.
13.
Na temelju članka 49. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
1/19), općinski načelnik Općine Nova Rača dana
07. siječnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog
djeteta u obitelji
na području Općine Nova Rača u 2020. godini
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način
ostvarivanja jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji na području Općine Nova
Rača u 2020. godini, te visina i postupak njezina
ostvarivanja.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u
obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji djeteta.
Članak 2.

Članak 2.
Mjere civilne zaštite vezane uz kretanje stanovnika
odnose se jedinstveno na građane s područja potpisnica Sporazuma uključujući mogućnost slobodnog
prelaska između potpisnica Sporazuma bez ePropusnica.
Stožeri civilnih zaštita potpisnica Sporazuma nastavit će provoditi mjere u skladu s Odlukom o zabrani
napuštanja mjesta prebivališta i stalnoga boravka u
RH („Narodne novine“ broj 35/20 i 39/20) i Odlukom o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“ broj 44/20) na način da stožer
civilne zaštite potpisnica Sporazuma izdaje ePropusnica za građane s područja svoje jedinica
lokalne samouprave, a u slučajevima izlaska iz
teritorijalnog područja potpisnica Sporazuma.

Pravo na jednokratnu pomoć za opremu
novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i koristiti roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske
sa prijavljenim prebivalištem na području Općine
Nova Rača u neprekidnom trajanju od najmanje 1
(jedne) godine prije rođenja djeteta, za dijete rođeno u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca
2020. godine uz uvjet da novorođeno dijete ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Nova
Rača.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 3.000,00 kuna,
(slovima: tritisućekuna) a isplatiti će se u jednokratnom iznosu na tekući račun podnositelja.
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Članak 4.
Roditelji novorođenog djeteta ostvaruju
pravo na jednokratnu pomoć ukoliko podnesu zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Rača.
Uz zahtjev podnositelji su dužni priložiti
sljedeće dokaze:
1. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice
ili domovnice),
2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, odnosno dokaz o privremenom ili stalnom boravku za
roditelja stranca,
3. rodni list (preslika) za novorođeno dijete
4. Preslika kartice tekućeg računa
5. Ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na
području općine Nova Rača, dužan je dostaviti
potvrdu jedinice lokalne samouprave na području
kojem ima prebivalište da nije ostvario pravo na
pomoć za opremu novorođenog djeteta
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Rača može zahtijevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava temeljem ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana
su u Proračunu Općine Nova Rača za 2020. godinu, na poziciji 372170.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača
utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u
obitelji u roku od 8 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko su ispunjeni uvjeti, Jedinstveni
upravni odjel Općine Nova Rača donosi rješenje
koje se dostavlja podnositelju zahtjeva.
U slučaju da nisu ispunjeni uvjeti, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača donosi
rješenje o kojem se obavještava podnositelj zahtjeva. Na predmetno rješenje podnositelj zahtjeva
može izjaviti žalbu općinskom načelniku u roku od
8 dana od dana primitka rješenja preporučenom
pošiljkom.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Rača“.

Općinski načelnik
Darko Knežić v.r.
14.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19),
članka 49. Statuta Općine Nova Rača (Službeni
glasnik Općine Nova Rača, 01/19) i članka 8.
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa od interesa za
opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),
načelnik Općine Nova Rača donosi
ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih
poziva i javnih natječaja za financiranje
programa, projekata i javnih potreba
sredstvima proračuna Općine Nova Rača
I.
Donosi se Godišnji plan raspisivanja
javnih poziva i javnih natječaja za financiranje
programa, projekata i javnih potreba sredstvima
proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu (u
daljnjem tekstu: Godišnji plan).
II.
Godišnji plan sadrži: naziv upravnog tijela,
naziv javnog poziva, ukupnu vrijednost javnog
poziva i javnog natječaja, okvirni broj planiranih
ugovora, okvirni rok financijske podrške, okvirni
datum raspisivanja javnog poziva/javnog natječaja,
okvirni datum završetka javnog poziva/javnog
natječaja i okvirni datum ugovaranja.
III.
Godišnji plan izrađen je u posebnoj tablici
koja čini sastavni dio ove Odluke.
IV.
Godišnji plan će se nakon donošenja
objaviti na internet stranicama Općine Nova Rača i
dostaviti Uredu za udruge Vlade Republike
Hrvatske.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“.
KLASA: 402-08/20-01/01
URBROJ: 2103/04-01-20-1
Nova Rača, 08. siječanja 2020. godine

KLASA: 510-01/20-01/01
URBROJ: 2103/04-01-20-1
Općinski načelnik
Darko Knežić v.r.

U Novoj Rači, 07.01.2020.
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koja su u proračunu Općine Nova Rača za 2020.
godinu osigurana na:
- funkcijskoj klasifikaciji 0810, broju
konta 3811 – 250.000,00 kn
- funkcijskoj klasifikaciji 0840, broju
konta 3811 – 170.700,00 kn

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/javnih
natječaja za financiranje programa, projekata i
javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Nova Rača za 2020. godinu

Članak 2.
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15.
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15,123/17, 98/19), Zakona o
udrugama (NN 74/14, 70/17), te sukladno
odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (NN 26/15) općinski načelnik Općine Nova
Rača donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna
Općine Nova Rača za 2020. godinu namijenjenih
financiranju projekata udruga u kulturi, sportu
i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama,
drugih područja od interesa za opće dobro
i ostalih manifestacija na području Općine Nova
Rača
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
raspodjele sredstava namijenjenih financiranju
projekata udruga u kulturi, sportu i sportskim
aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih
područja od interesa za opće dobro i ostalih
manifestacija na području Općine Nova Rača za
2020. godinu iz raspoloživih sredstava Općine
Nova Rača, u ukupnom iznosu od 420.700,00 kuna
(slovima:
četiristodvadesettisućasedamstokunainulalipa),
a

Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti
će se na temelju Jedinstvenog javnog poziva za
financiranje programa/projekata udruga u kulturi,
sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim
potrebama, drugih područja od interesa za opće
dobro i ostalih manifestacija na području Općine
Nova Rača za 2020. godinu (u daljnjem tekstu:
javni poziv) čiji je nositelj Općina Nova Rača i u
skladu s dokumentacijom za provedbu javnog
poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Dokumentacija za provedbu javnog poziva iz
članka 2. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. točke 3. su:
A. Obrazac opisa programa ili projekta sa popisom
priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
B. Obrazac proračuna programa ili projekta
C. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
D. Obrazac izjave o financiranim projektima
organizacije iz javnih izvora u 2020. godini
Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta u iz stavka 1. točke 4. je:
F. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz
stavka 1. točke 5. su:
E. Obrazac ugovora o financiranju programa ili
projekta
H. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa
ili projekta
I. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta
Članak 4.
Poziv i dokumentacija za provedbu javnog
poziva iz članka 3. objavljuje se u cijelosti na
mrežnim stranicama Općine Nova Rača www.novaraca.hr.
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Broj: 01/20

Članak 5.

2020.

Općinski načelnik
Darko Knežić v.r.

Općina Nova Rača nadležna je za
provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina
Nova Rača će osnovati Povjerenstvo za otvaranje
prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva
te provesti otvaranje zaprimljenih prijava.
Općina
Nova
Rača
osnovati
će
Povjerenstvo za ocjenjivanje i za procjenu
zaprimljenih projektnih prijava koje su uspješno
ispunile provjeru propisanih uvjeta javnog poziva.
Članovi Povjerenstva za otvaranje prijava i
provjeru propisanih uvjeta javnog poziva i
Povjerenstva
za
ocjenjivanje
i
procjenu
zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno
proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.
Članove Povjerenstva za otvaranje prijava
i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva i
Povjerenstva
za
ocjenjivanje
i
procjenu
zaprimljenih projektnih prijava imenuje općinski
načelnik Općine Nova Rača.
Članak 6.
Na
temelju
provedenog
postupka
ocjenjivanja projekata, općinski načelnik Općine
Nova Rača donosi Odluku o raspodjeli sredstava za
financiranje projekata/programa udruga u kulturi,
sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim
potrebama, drugih područja od interesa za opće
dobro i ostalih manifestacija na području Općine
Nova Rača za 2020. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog
članka Općina Nova Rača će s nositeljem projekta
sklopiti pojedinačne ugovore.
Članak 7.
Odluka iz članka 6. bit će objavljena na
mrežnim stranicama Općine Nova Rača www.novaraca.hr
Članak 8.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača.

16.
Na temelju članka 23. Pravilnika o
financiranju programa, projekata i javnih potreba
sredstvima proračuna Općine Nova Rača i članka
49. Statuta Općine Nova Rača (Službeni glasnik
Općine Nova Rača, 01/19) općinski načelnik
Općine Nova Rača donio je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
administrativnu provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta prijavljenih programa za
2020. godinu
Članak 1.
U Povjerenstvo za administrativnu provjeru
ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih
programa i/ili projekata na Jedinstveni javni poziv
za financiranje programa/projekata u kulturi, sportu
i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama,
drugih područja od interesa za opće dobro na
području Općine Nova Rača za 2020. godinu
imenuju se:
1. Nikolina Ružić, voditelj povjerenstva
2. Helena Ščrbačić, član
3. Antonio Babec, član
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je:
Utvrditi zadovoljava li svaka prijava
propisane uvjete temeljem Jedinstvenog
javnog poziva za financiranje programa/
projekata u kulturi, sportu i sportskim
aktivnostima,
socijalnim
potrebama,
drugih područja od interesa za opće dobro
na području Općine Nova Rača za 2020.
godinu
(KLASA:
402-08/20-01/02,
URBROJ:
2103/04-01-20-1
od
27.01.2020. godine)
Pripremiti izvješće o svim pregledanim
prijavama Povjerenstvu za ocjenjivanje
prijavljenih programa i/ili projekata.

Članak 9.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“ i na mrežnim stranicama
Općine Nova Rača www.nova-raca.hr.
KLASA: 402-08/20-01/01
URBROJ: 2103/04-01-20-2
Nova Rača, 20. siječnja 2020. godine

Članovi/ice Povjerenstva za provjeru ispunjavanja
propisanih (formalnih) uvjeta prijavljenih programa
i/ili projekta dužni su:
otvoriti svaku prijavu projekta/programa
prijavljenu na natječaj i evidentirati svaku
prijavu i svakom zahtjevu dodijeliti
evidencijski ili urudžbeni broj,
pregledati
cjelokupnu
natječajnu
dokumentaciju,
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utvrditi udovoljava li svaka prijava
uvjetima
natječaja
koristeći
standardiziranu tablicu za upisivanje
podataka,
pribaviti dopune i ispravke prijave ako je
potrebno,
provjeriti dopune i dodatnu dokumentaciju,
popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju
propisanih uvjeta natječaja za svaku
prijavu pojedinačno na temelju kojega će
nadležno tijelo pripremiti pisanu obavijest
prijaviteljima.
Članak 4.

Voditelj/ica povjerenstva koordinira radom
Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema
završno izvješće o radu Povjerenstva za
administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih
uvjeta prijavljenih programa i/ili projekta.
Članak 5.
Za vrijeme rada u Povjerenstvu za provjeru
ispunjavanja
propisanih
(formalnih)
uvjeta
prijavljenih programa i/ili projekta, član
povjerenstva ne smije za vrijeme niti nakon procesa
razmatranja prijava informirati javnost i/ili
podnositelja prijava o sadržaju rasprava i odlukama
za pojedine prijavljene projekte.
Članak 6.
Administrativnu i stručnu pomoć u radu
Povjerenstva i sve stručno-tehničke poslove vezane
uz natječaj obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Nova Rača.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Nova
Rača“.
KLASA: 402-08/20-01/03
URBROJ: 2103/04-01-20-1

Broj: 01/20

2020.

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i javnih potreba sredstvima
proračuna Općine Nova Rača i članka 49. Statuta
Općine Nova Rača (Službeni glasnik Općine Nova
Rača, 01/19) općinski načelnik Općine Nova Rača
donio je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i/ili projekata za 2020. godinu
Članak 1.
U Povjerenstvo za
ocjenjivanje
prijavljenih programa i/ili projekata na Jedinstveni
javni poziv za financiranje programa/projekata u
kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim
potrebama, drugih područja od interesa za opće
dobro na području Općine Nova Rača za 2020.
godinu imenuju se:
1. Nikolina Ružić, voditelj povjerenstva
2. Blaženka Bulić, član
3. Jasna Pečar, član
Članak 2.
Zadaća svakog člana Povjerenstva je da:
se upozna s tekstom javnog natječaja i
potpiše izjavu o nepristranosti i
povjerljivosti.
razmotri i prema postavljenim pitanjima u
propisanom obrascu procjene
programa/projekta ocijeni projekte i
programe udruga, prijavljene u okviru
programskog područja natječaja i koje su
ispunile propisane administrativne uvjete
natječaja,
prijave procijeni objektivno, nepristrano i
bez subjektivnih utjecaja te svaku
dodijeljenu ocjenu obrazlaže pismeno i
usmeno, dajući reference na prijavu i
razloge
zbog čega je dodijeljena upravo ta ocjena,
pozivajući se na podatke iz same prijave.
- procijeni troškove projekta prema obrascu
proračuna.
- istakne najveće prednosti i mane svake
procijenjene prijave.
- preporuči traženje dodatne dokumentacije
ukoliko ocijeni da je potrebni.

Nova Rača, 28. siječnja 2020.
Općinski načelnik
Darko Knežić v.r.

Zadaća Povjerenstva je da:
odredi ocjenjuje li svaku prijavu jedan ili
više ocjenjivača.
u
slučaju
opravdane
spriječenosti
ocjenjivača imenuje zamjene tako da se
svakom pojedinom procjenjivaču imenuje
zamjena ili da se imenuje jedna zamjena
koja može
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zamijeniti bilo kojeg od procjenjivača, te
je u tom slučaju obvezna nastaviti
procjenu projekata do kraja faze procjene.
osigurava
da
procjenjivači
budu
podjednako opterećeni te da po jednom
natječaju procjenjuju najviše do 50
projekata
zbrajanjem ukupnih ocjena pojedinačnih
obrazaca za procjenu svake prijave dobije
srednju bodovnu vrijednost prijava koje se
u konačnici rangiraju sukladno ukupnim
bodovima s time da konačnu ocjenu čini
prosjek ocjena članova koji su sudjelovali
u ocjenjivanju.
na
temelju
dodijeljenih
ocjena,
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih
programa i/ili projekata izrađuje prijedlog
(privremenu rang listu) i rezervnu listu za
financiranje.
Povjerenstvo
daje
prijedlog
za
odobravanje financijskih sredstava za
programe ili projekte.
Članak 3.

Konačnu odluku o odobrenim financijskim
sredstvima donosi čelnik tijela koje dodjeljuje
financijska sredstava.

Broj: 01/20

2020.

Članak 6.
Član Povjerenstva ima pravo podnijeti
ostavku, a o ostavci je odmah dužan telefonom i emailom obavijestiti voditelja/icu Povjerenstva.
Članak 7.
Za vrijeme rada u Povjerenstvu za
ocjenjivanje programa i/ili projekata, član
povjerenstva ne smije za vrijeme niti nakon procesa
razmatranja prijava informirati javnost i/ili
podnositelja prijava o sadržaju rasprava i ocjenama
koje su dane za pojedine prijavljene projekte niti
iznositi u javnost podatke koji su internog
karaktera.
Prijedlozi Povjerenstva i imena članova/ica
Povjerenstva postaju javni nakon objave rezultata
natječaja.
Članak 8.
Administrativnu i stručnu pomoć u radu
Povjerenstva i sve stručno-tehničke poslove vezane
uz natječaj obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Nova Rača.

Članak 4.

Članak 9.

Voditelj/ica povjerenstva koordinira radom
Povjerenstva i priprema zbirna izvješća zbrajanjem
pojedinačnih ocjena svakog člana Povjerenstva,
usuglašava stajališta te priprema završno izvješće o
radu Povjerenstva.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“.

Članak 5.

KLASA: 402-08/20-01/04
URBROJ: 2103/04-01-20-1
Nova Rača, 28. siječnja 2020.

Svaki član Povjerenstva za ocjenjivanje
ima obvezu na samom početku potpisati Izjavu o
nepristranosti i povjerljivosti. Potpisom Izjave,
članovi Povjerenstva potvrđuju kako će tijekom
izvršavanja svojih zadataka postupati povjerljivo,
nepristrano i u skladu s načelom izbjegavanja
sukoba interesa. U skladu s tim, potpisom Izjave
obvezuju se i da će čuvati povjerljivost svih
podataka s kojima raspolažu, postupati isključivo
na temelju pravila struke i objektivnih pokazatelja u
skladu s nacionalnim propisima, djelovati potpuno
neovisno, nepristrano i jednako prema svim
projektnim prijedlozima u postupku odabira, bez
ikakvih vanjskih utjecaja.
Ako dođe do spoznaje tijekom rada u
Povjerenstvu da se nalazi u mogućem sukobu
interesa svaki član Povjerenstva o tome će odmah
izvijestiti ostale članove Povjerenstva, o čemu
Povjerenstvo donosi konačnu odluku.

Općinski načelnik
Darko Knežić v.r.

17.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15 i 118/18) i članka 48. Statuta Općine Nova
Rača („Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
01/19) načelnik Općine Nova Rača dana 30. ožujka
2020. godine donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Nova Rača
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2020.

Članak 1.

Članak 7.

Ovom se Odlukom osniva i imenuje Stožer
zaštite i spašavanja Općine Nova Rača (u daljnjem
tekstu: Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Rača obavlja administrativne i tehničke poslove te
osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite Općine Nova Rača.
Članak 8.

Članak 2.
Za načelnika Stožera imenuje se Željko
Sabolović, zamjenik načelnika Općine Nova Rača.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Nova Rača od 20. listopada
2017. godine.

Članak 3.
Članak 9.
Za zamjenicu načelnika Stožera imenuje se
Ivana Lončar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Nova Rača.
Članak 4.
Za članove Stožera imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Franjo Tanić – predsjednik VZO,
Danko Stavinoha – predstavnik Služba civilne zaštite Bjelovar,
Silvija Berak – predstavnik PU Bjelovarsko-bilogorske,
Dr. Milan Burić – predstavnik Doma
zdravlja,
Sanela Habalija – predstavnica Crvenog križa,
Željko Bišćan – direktor Komunalnog
poduzeća Nova Rača,
Jasna Pečar – djelatnik Općine Nova
Rača,
Antonio Babec– djelatnik Općine Nova Rača.
Članak 5.

Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
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.
Članak 6.
Radom Stožera civilne zaštite Općine
Nova Rača rukovodi načelnik Stožera, a kada se
proglase velike nesreće rukovođenje preuzima
načelnik Općine Nova Rača.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Nova Rača“.
Klasa: 810-09/20-01/02
Urbroj: 2103/04-01-20-1
Nova Rača, 30. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Darko Knežić v.r

18.
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15,
118/18) i članka 48. Statuta Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj 01/19),
Načelnik Općine Nova Rača donosi:

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite Općine Nova Rača
Članak I.
Ovom odlukom imenuju se Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za područje svakog
mjesnog odbora u Općini Nova Rača.
Članak II.
Za povjerenika civilne zaštite i njegova
zamjenika imenuju se:
1.

Mjesni odbor Bedenik

Povjerenik civilne zaštite:
Zdravko Manjkaz, OIB: 19604518003,
Bedenik 147.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Rudolf Hencz, OIB: 70957899966, Bedenik 155
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10. Mjesni odbor Sasovac

Mjesni odbor Dautan

Povjerenik civilne zaštite:
Antun Vinković, OIB: 03332976128, Dautan 181.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Zdravko Lončar, OIB: 94597261089, Dautan 18.

4.

Mjesni odbor Drljanovac

Mjesni odbor Kozarevac Račanski

Povjerenik civilne zaštite:
Franjo Vargić, OIB: 54103617131 Kozarevac
Račanski 41.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Kokot Tomislav, OIB: 57854178762, Kozarevac
Račanski 70
6.

Mjesni odbor Nevinac

Povjerenik civilne zaštite:
Nikola Tulić, OIB: 32464550621, Nevinac 73.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Štefanac Josip, OIB: 83335649831 , Nevinac 53.
7.

Mjesni odbor Nova Rača

Povjerenik civilne zaštite:
Pavlovć Ivo, OIB: 35821316095, I. V.
Trnskog 35, Nova Rača
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Marko Ščrbačić, OIB: 20131173399, Ljeskova 1A.
Nova Rača.
8.

Povjerenik civilne zaštite:
Antun Žabjačan, OIB: 95479732618, Sasovac 5.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Ivan Ružić, OIB: 88834699381, Sasovac 36.
11. Mjesni odbor Stara Rača
Povjerenik civilne zaštite:
Dokladal Ivan, OIB: 60984358766, Stara Rača 110.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Zdravko Dokladal, OIB: 24652149475,
Stara Rača 107.

Povjerenik civilne zaštite:
Borovac Darijo, OIB: 36021994696, Drljanovac 49.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Dražen Grđijan, OIB: 33512342367, Drljanovac
25.
5.

12. Mjesni odbor Slovinska Kovačica
Povjerenik civilne zaštite:
Ivan Matković, OIB: 23850877858 , Slovinska
Kovačica 96.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Marijan Vinceković, OIB: 89418341473,
Slovinska Kovačica 93.

13. Mjesni odbor Tociljevac
Povjerenik civilne zaštite:
Damir Ivančić, OIB: 98445692637, Tociljevac 28.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite: Željko Vojković, OIB: 55825205175,
Tociljevac 12.
Članak III.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik obavljaju poslove i zadaće utvrđene Planom
zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite, te Planom djelovanja civilne zaštite i spašavanja Općine
Nova Rača.

Mjesni odbor Međurača

Povjerenik civilne zaštite:
Stanko Jukić, OIB: 52532205266, Međurača 182.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Damir Soklović, OIB: 80478507735 , Međurača
108.
9.

2020.

Josip Kraljić, OIB: 35840236759 , Orlovac 24.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Josip Franjčić, OIB: 36627350504, Orlovac 97.

Mjesni odbor Bulinac

Povjerenik civilne zaštite:
Ivančić Ivan, OIB: 84484978020, Bulinac 50.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite:
Boro Lončar, OIB: 86266208609, Bulinac 7.
3.

Broj: 01/20

Mjesni odbor Orlovac

Povjerenik civilne zaštite:
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2020.

Članak IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Nova Rača.
Klasa:810-01/20-01/01
Ur.broj:2103/04-01-20-01
Nova Rača, 30. Ožujka 2020. god

OPĆINSKI NAČELNIK:
Darko Knežić v.r.

„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ je službeno glasilo Općine Nova Rača. Izdaje ga po potrebi
Općina Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača.
Za izdavača: Darko Knežić, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Antonio Babec
tel.043/ 886-101, fax:043/ 886-152.
www.nova-raca.hr, e-mail: juo@nova-raca.hr.
Naklada: 30 primjeraka
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