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1.
Na temelju članka 48. stavak 3. 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, 98/19 i 144/20), članka 35.
stavak 2 i članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (Narodne novine“
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14), te članka 33. Statuta
Općine Nova Rača („Službeni glasnik Općine
Nova Rača“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na svojoj 9. sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2022. godine, donosi

Broj: 01/22

-

-

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine
Nova Rača
Članak 1.

-

Odlukom o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Nova Rača ( u daljnjem tekstu:
Odluka) pokreće se postupak prodaje nekretnine – obiteljska kuća u vlasništvu Općine Nova
Rača koja se nalazi na adresi Dautan 105, z.k.
uložak 14, katastarska čestica broj 599/31/1 i
242/7, katastarska općina Dautan po početnoj
cijeni u iznosu od 79.300,00 kn.
Članak 2.
Tržišna cijena za prodaju nekretnine iz
članka 1. ove Odluke utvrđena je prema Procjembenom elaboratu izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina Saše Križa, dipl. ing.
arh.
Članak 3.
Prodaja nekretnine vrši se putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda
Uvjeti natječaja – prodaje:
- Nekretnina se izlaže prodaji prema
načelu „Viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore
kupca.
- Odabrani ponuditelj je dužan platiti kupoprodajnu cijenu jednokratno, u roku od 30 dana od dana
sklapanja ugovora o kupoprodaji
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Izabranom ponuditelju može se na
njegov zahtjev omogućiti obročno
plaćanje kupoprodajne cijene (najviše do 18 rata) umanjene za uplaćenu jamčevinu, uz plaćanje kamata za vrijeme obročne otplate po
stopi koju Privredna banka Zagreb
obračunava na sredstva na vrijeme
obročne otplate, što će se regulirati
Ugovorom.
U slučaju prekoračenja ugovorenog roka, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i pripadajuće zatezne kamate koje se obračunavaju od dana dospijeća do dana
plaćanja. Općina može raskinuti
Ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više
od 30 dana uz zadržavanje iznosa
uplaćene jamčevine.
Porez na promet nekretnina i ostale
troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac
Kupac je dužan s općinskim načelnikom sklopiti Ugovor o prodaji
nekretnina u roku od 30 dana od
dana prijema Odluke o prodaji nekretnina
Ponuditelj je dužan platiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene prodaje u korist Proračuna Općine Nova Rača na račun naveden
u javnom natječaju, a dokaz o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi. Uplaćena jamčevina uračunava
se u ukupan iznos kupoprodajne
cijene. Ponuditeljima čija ponuda
neće biti prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća u roku
od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude, bez prava na kamatu. Odabranom ponuditelju se
neće vratiti uplaćena jamčevina
ukoliko ne zaključi kupoprodajni
ugovor s općinom u propisanom
roku.

Ponuda mora sadržavati:
- Ime, prezime/ naziv tvrtke, OIB,
adresu natjecatelja
- oznaku nekretnine
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o uplati jamčevine
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broj računa na koji će se vraćati
jamčevina
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3. Blaženka Bulić – za člana
Članak 9.

Članak 4.
Ponude se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja u
„043 Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku“..

Javni natječaj objavit će se u „043
Bjelovarsko-bilogorskom vjesniku“ i na internetskoj stranici Općine Nova Rača www.novaraca.hr.
Članak 10.

Članak 5.
Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja
nekretnina – ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju
poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel u roku iz članka 4. ove Odluke.

Općinsko vijeće zadržava pravo odustajanja od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Nova Rača, poništenje javnog natječaja uz
povrat uplaćene jamčevine kao i odbijanje
ponuda, u svako doba do potpisivanja ugovora
bez posebnog obrazloženja ponuditeljima, a da
pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 6.
Članak 11.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće najkasnije u
roku od 60 dana od dana zaključenja natječaja.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se
ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu ili koji
ostvari najveći broj bodova po kriteriju natječaja, pod uvjetom da ispunjava i sve druge
uvjete natječaja.
U slučaju da na natječaj ne pristigne
niti jedna ponuda, općinski načelnik može
ponoviti natječaj, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku iz stavka 1. ovog
članka donosi Općinsko vijeće.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača.
KLASA: 944-01/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-1
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.
2.

Članak 7.
Općina će tabularnu ispravu potrebnu
za upis vlasništva kupcu izdati nakon uplate
kupoprodajne cijene u cijelosti.

Na temelju članka 33. Statuta Općine
Nova Rača («Službeni glasnik Općine Nova
Rača“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 9. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine d o n o s i

Članak 8.
Na temelju ove Odluke Općinski načelnik će raspisati javni natječaj za prodaju
navedenih nekretnina. Postupak javnog natječaja i otvaranje primljenih ponuda provesti će
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Nova Rača ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U povjerenstvo se imenuju

ODLUKU
O ULAGANJU U ADAPTACIJU
STAMBENO –POSLOVNE
ZGRADE U BULINCU
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se ulaganje
u adaptaciju Stambeno-poslovne zgrade u naselju Bulinac, a vrijednost investicije u 2022.
godini iznosi 331.795,88 kuna.

1.Damir Ivančić – za predsjednika
2. Jasna Pečar – za člana
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Članak 2.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Nova Rača za
2022. godinu na poziciji R0129 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave u « Službenom glasniku Općine Nova
Rača».
KLASA: 404-02/22-01/01
URBROJ: 2103-13-22-02-1
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.
3.
Na temelju članka 38., 39. i 40. stavka
Zakona o ustanovama („Narodne novine broj
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37.
stavaka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19) članka 33. Statuta Općine Nova Rača (“Službeni glasnik Općine
Nova Rača”, broj 2/21) i članka 8. stavak 4.
Odluke o osnivanju dječjeg vrtića „Račići”
Nova Rača, Općinsko vijeće Općine Nova
Rača na 9. sjednici održanoj 31. siječnja
2022. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
„Račići“ Nova Rača
Članak 1.
Imenuje se Žana Vukoja, odgajateljica
predškolske djece, magistra primarnog obrazovanja, za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Račići”
Nova Rača.
Članak 2.
Mandat imenovane ravnateljice traje
četiri godine, a započinje 01.02.2022. godine.
Članak 3.
Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Nova Rača” ,a stupa na snagu dan
nakon dana donošenja
Obrazloženje
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Na temelju članka 40. i 41. Zakona o
ustanovama („Narodne novine” broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/3 i 98/19) i članka 48.
Statuta Dječjeg vrtića „Račići” Nova Rača
Upravno vijeće dječjeg vrtića „Račići” raspisalo je Javni natječaj za izbori imenovanje:
Ravnatelj m/ž dječjeg vrtića „Račići” koji je
objavljen u Narodnim novinama
broj
143/2021. od 24.prosinca 2021. godine te na
web stranici dječjeg vrtića www.dv-racici.hr.
Prijave na natječaj mogle su se podnijeti u roku
od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Javnim natječajem određeno je
da za ravnatelja može biti imenovana osoba
koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog
staža u djelatnosti predškolskog odgoja, da se
ravnatelj imenuje na četiri godine, a ista osoba
može ponovno imenovana za ravnatelja, te da
za ravnatelja ne može biti imenovana osoba za
čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Upravno
vijeće dječjeg vrtića „Račići”, održalo je sjednicu dana 28.siječnja 2021. godine, na kojoj je
utvrdilo da je zaprimljena jedna pravodobna
prijava i to prijava Žane Vukoja.
Prijava Žane Vukoja je u provedbenom
postupku ocijenjena potpunom, te da u cijelosti
ispunjava propisane uvjete iz Javnog natječaja,
što je utvrđeno razmatranjem cjelokupne priložene dokumentacije i to: životopis, dokaz o
hrvatskom državljanstvu (e-domovnica), dokaz
o stečenoj stručnoj spremi (diploma, diplomirani odgajatelj, profesor razredne nastave i
magistra primarnog obrazovanja), dokaz o
radnom stažu (elektronički zapis, potvrda o
volontiranju u dječjem vrtiću 5 godina u djelatnosti predškolskog odgoja), uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Bjelovaru (ne vodi se
kazneni postupak), uvjerenje Općinskog prekršajnog suda u Bjelovaru (ne vodi se prekršajni
postupak), dokaz o poznavanju stranog jezika
uvjerenje o završenom stupnju- engleski jezik,
Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da
kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stv.9 i 10. Zakona o
predškolskom odgoju, ne stariji od dana objave
natječaja, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom-potvrda o
invalidnosti iz registra invalida pri HZJZ, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
potvrda o nacionalnosti- mađarska nacionalna

Stranica 4

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“
manjina, dokaz o djetetu branitelja, Prijava
također sadrži položene ispite zaštite od požara, potvrda o položenom ispitu iz Zakona o
pravima nacionalnih manjina.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Račići”
Nova Rača održalo je na sjednici dana
28.siječnja 2022. godine intervju sa kandidatkinjom Žanom Vukoja, na kojem je ista zadovoljila, te je po provedenom javnom glasovanju jednoglasno predložilo Općinskom vijeću
Općine Nova Rača da za ravnateljicu Dječjeg
vrtića „Račići” imenuje Žanu Vukoja.
Na osnovu članka 38. stavka 2. Zakona
o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97,
47/99, 35/08, 127/19) i članka 37. stavka 3.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ravnatelja
dječjeg vrtića imenuje predstavničko tijelo
osnivača na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg
vrtića, slijedom čega je Općinsko vijeće Općine Nova Rača odlučilo kao u izreci ove odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana.
KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-01-1
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
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Financijska revizija obuhvatila je djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršavanje proračuna, financijske izvještaje, imovinu, obveze i javnu nabavu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan
nakon objave u « Službenom glasniku Općine
Nova Rača».

KLASA: 041-01/21-01/01
URBROJ: 2103-13-22-02-1
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.
5.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“. broj 2/21), a na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova Rača,
Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 9. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine
usvojilo je

ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite 2022. - 2025. na području Općine
Nova Rača

4.
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Nova Rača («Službeni glasnik Općine Nova
Rača“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 9. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Nova Rača
za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Nova Rača za 2020.
godinu Državnog ureda za reviziju, Područni
ured Bjelovar, KLASA: 041-01/21-02/21;
URBROJ: 613-09-21-9 od 14. srpnja 2021.
godine.

2022.

I. UVOD
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i
aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite
i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
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Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja
brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe (čl. 5. Zakona o
sustavu civilne zaštite NN82/15, 118/18,
31/20, 20/21).

-

-

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne, i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite (čl.16.
st.1 Zakona o sustavu civilne zaštite NN 82/15,
118/18, 31/20, 20/21).
Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,
118/18, 31/20, 20/21), Predstavničko tijelo, na
prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite ( u daljnjem tekstu Smjernice) za četverogodišnje razdoblje.
II. OPĆE SMJERNICE ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
NOVA RAČA
Temeljem čl. 49 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
u postupku njihovog donošenja, NN66/2021 (u
daljnjem tekstu „Pravilnika“) Smjernicama se:
- na temelju procjena rizika utvrđuju
prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i
javne politike upravljanja rizicima,
odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su
na području primjene izložene štetnim
utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja
- na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite
utvrđuje način uspostavljanja kapaci-

-

-

2022.

teta za primanje kao i za postupanje
po informacijama ranog upozoravanja
i razvijaju rješenja na jačanju svijesti
za postupanje u velikim nesrećama
jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema
ranjivim skupinama u slučaju velike
nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe,
opremanje)
usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
planira osiguravanje financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje
prioritetnih razvojnih ciljeva sustava
civilne zaštite u razdoblju od četiri
godine.

U cilju realizacije navedenih postupaka i radnji, sukladno članku 50. Pravilnika, Smjernicama se definiraju:
 pojedinačni ciljevi
 sveukupni cilj
 Konkretni koraci i Potrebne mjere:
 u području normiranja
 u području preventive
 u području planiranja
 u području operativnog djelovanja
 u području financiranja
U tom smislu, za realizaciju ciljeva i mjera
razrađuju se koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake pojedine operativne
snage sustava civilne zaštite. Mjere i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
 stožer civilne zaštite
 operativne snage vatrogastva
 operativne snage Hrvatskog Crvenog
križa
 operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 udruge
 povjerenici civilne zaštite
 koordinatori na lokaciji
 pravne osobe u sustavu civilne zaštite
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Ciljevi navedeni u Smjernicama utvrđuju se na
temelju procjene rizika s naglaskom na:
 preventivne mjere i
 razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.

III. RAZRADA SMJERNICA
Procjenom rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nova Rača definirani su
rizici koji predstavljaju moguću ugrozu za
stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku Općine Nova Rača. To su:
1. Potres
2. Poplava
3. Ekstremne
vremenske
pojaveekstremne temperature
4. Epidemije i pandemije
5. Degradacija tla
6. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Broj: 01/22

posljedice navedenih rizika
(potresa i tehničko-tehnoloških
nesreća)
Konkretni koraci i potrebne mjere
 u području normiranja
 imenovanje novog Stožera CZ
nakon lokalnih izbora
 imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te stalno ažuriranje popisa
istih
 određivanje koordinatora na
lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te
stalno ažuriranje popisa istih
 određivanje pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite sukladno zaključcima Procjene rizika te upoznavanje istih
sa zadaćama

Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju
na navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena
visokom, no ima izražena odstupanja pojedinih
operativnih snaga.
U dijelu II ovih Smjernica navedeno je da se
istima definiraju ciljevi, potrebne mjere i konkretni koraci u narednom četverogodišnjem
razdoblju.

Ciljevi







2022.

vršiti kontinuirano daljnje opremanje gotovih snaga učinkovitom opremom i sredstvima kako bi isti mogli što kvalitetnije odgovoriti na moguće
prijetnje navedenih rizika
vršiti stalnu, kontinuiranu
edukaciju stanovništva po pojedinim područjima ugroze
kako bi se umanjile posljedice
istih na stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i
politiku
preventivno djelovanje korištenjem naprednih tehničkih
mogućnosti i materijala
budućim svrsishodnim planiranjem zahvata u prostoru Općine kojima se bitno umanjuju
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 u području preventive
 edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave
pojedine ugroze putem javnih
objava , organizacije javnih
tribina ili ciljanih sastanaka po
mjesnim odborima
 edukacija i kvalitetna priprema
povjerenika civilne zaštite i
njihovih zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza
 edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama
 učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz
prostorno planiranje na području Općine vodeći računa o
zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika
 u području planiranja
 Ažuriranje Procjene rizika i
Plana djelovanja civilne zaštite
 kontrola izrade Operativnih
planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
određene Odlukom o pravnim
osobama

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE NOVA RAČA“




izrada uputa za postupanje u
slučaju katastrofe ili velike nesreće za povjerenike civilne
zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa
izrada godišnjeg plana vježbi
operativnih snaga civilne zaštite

 u području operativnog djelovanja
 ažuriranje evidencije operativnih snaga
 nabavka opreme i sredstava za
gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i mogućnostima
 provođenje godišnje planiranih
vježbi operativnih snaga
 ažuriranja plana pozivanja
povjerenika civilne zaštite,
koordinatora na lokaciji i voditelja skloništa
 u području financiranja
 prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom osnovom
za pojedine operativne snage
ali i za razvoj sustava civilne
zaštite u svim njegovim dijelovima i aktivnostima
 sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su
od važnosti za sustav civilne
zaštite
 osigurati sredstva za stručne
seminare i edukaciju djelatni-

2022.

Broj: 01/22



ka zaduženih za provođenje
sustava civilne zaštite
osigurati sredstva za stručnu
obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje tematskih
vježbi

Sukladno čl. 50 stavak 3 Pravilnika, Smjernicama se, za četverogodišnje razdoblje, po grupama / subpodručjima razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake
pojedine operativne snage sustava civilne zaštite.
IV RAZRADA SMJERNICA PO GODINAMA
I SNAGAMA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih
operativnih snaga sustava CZ prema članku 20.
Zakona o sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju i usklađenost u djelovanju. U
tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na slijedeće:
 imenovanje novog Stožera CZ
nakon lokalnih izbora
 ažuriranje Procjene rizika i
Plana djelovanja civilne zaštite
 ažuriranje imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite
 određivanje koordinatora na
lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni rizika te
stalno ažuriranje popisa istih
 ažuriranje pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite

Konkretni koraci i potrebne mjere
2022.
U području normiranja
 imenovanje novog Stožera CZ nakon lokalnih izbora
X
 ažuriranje popisa imenovanih povjerenika CZ i njihovih zamjenika
X
 određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u Procjeni
rizika te stalno ažuriranje popisa istih
X
 ažuriranje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
X
 ustrojavanje potrebnih evidencija OS
X
 usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ
U području preventive
X
 edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine ugroze putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih sastanaka po
mjesnim odborima
X
 edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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 edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama
 učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno planiranje na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika
U području planiranja
 ažuriranje Procjene rizika i Plana djelovanja CZ
 kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama
 izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa
 izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite
U području operativnog djelovanja
 ažuriranje evidencije operativnih snaga
 nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj obavezi i
mogućnostima
 provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga
 ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora na lokaciji i voditelja skloništa
U području financiranja
 prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom
osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite
u svim njegovim dijelovima i aktivnostima
 sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za
sustav civilne zaštite
 osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za
provođenje sustava civilne zaštite
 osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje
tematskih vježbi

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 2022. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
 sudjelovanje u pripremi vježbe CZ
planirane za 2022. godinu
 analiza rada u 2022. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2022. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u
2022. godini
 postupanje Stožera CZ u suzbijanju
epidemije koronavirusa po nalogu Nacionalnog stožera i temeljem individualnih odluka a u cilju smanjenja ugroze
od epidemije-kontinuirano tokom
2022.
 Sudjelovanje u ažuriranju Procjene rizika temeljem Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH

Operativne snage vatrogastva
 Upoznavanje predstavnika vatrogastva
sa Procjenom rizika te njihovo aktivno
uključivanje u realizaciji Plana djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za
2022.
 Nabavka opreme za potrebe DVD-a a
sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Vršenje liječničkih pregleda za DVD
sa područja Općine Nova Rača
 Sudjelovanje u pripremi i organizaciji
proslave dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- Nova Rača,
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Upoznavanje predstavnika Crvenog
križa sa ažuriranjem Procjene rizika te
njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
Povezivanje planiranih vježbi Crvenog
križa sa vježbom CZ planiranom za
2022.
Nabavka opreme sukladno godišnjem
planu i mogućnostima Općine Nova
Rača
Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
Kontrola i održavanje opreme
Redovne aktivnosti CK Nova Rača

Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja-stanica Bjelovar
 Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa
ažuriranjem Procjene rizika te njihovo
aktivno uključivanje u provođenju
Plana djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a
sa vježbom CZ planiranom za 2022.
 Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
 Ažuriranje popisa povjerenika CZ i
njihovih zamjenika
 Održati sastanak povjerenika CZ i
zamjenika povjerenika CZ, provesti
njihovo osposobljavanje te ih upoznati
sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Nova Rača - 2022.

Udruge
 Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa ažuriranjem Procjene rizika i njihovom ulogom u sustavu CZ - 2022.
 Ažurirati evidenciju Udruga sa pregledom broja pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u sustavu CZ

Koordinatori na lokaciji
 Imenovati koordinatora na lokaciji za
svaku ugrozu navedenu u procjeni rizika

Broj: 01/22


2022.

Održati sastanak sa istima te ih upoznati sa zadaćama

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Temeljem ažurirane Odluke o pravim osobama
od interesa za sustav CZ Općina Nova Rača će:
 Od istih izvršiti prikupljanje podataka
 Održati sastanak sa pravnim osobama
te ih upoznati sa njihovim zadaćama i
obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ - 2022.
 Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne
napraviti
 2023. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
 održati polugodišnje sastanke stožera
CZ
 sudjelovanje u pripremi vježbe CZ
planirane za 2023. godinu
 Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2023.
poradi izrade Analize stanja sustava
CZ-treći kvartal 2023.
 analiza rada u 2023. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2024. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u
2023. godini - četvrti kvartal 2023.
Operativne snage vatrogastva
 Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za
2023.
 Nabavka opreme za potrebe DVD-a a
sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e
sa područja Općine Nova Rača
 Sudjelovanje u pripremi i organizaciji
proslave dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- Nova Rača,
 Povezivanje planiranih vježbi Crvenog
križa sa vježbom CZ planiranom za
2023.
 Nabavka opreme sukladno godišnjem
planu i mogućnostima Općine Nova
Rača
 Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
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Kontrola i održavanje opreme



Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja-stanica Bjelovar
 Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a
sa vježbom CZ planiranom za 2023.
 Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Redovne aktivnosti HGSS-a



Povjerenici civilne zaštite
 Održati sastanak povjerenika CZ i
zamjenika povjerenika CZ, ažurirati
podatke o istima, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja
civilne zaštite na području Općine Nova Rača

Udruge
 Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa Planom djelovanja civilne zaštite i njihovom ulogom u
sustavu CZ
 Izraditi evidenciju Udruga sa pregledom broja pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u sustavu CZ
Koordinatori na lokaciji
 Izvršiti obučavanje koordinatora na lokaciji po pojedinim ugrozama a sukladno Planu djelovanja civilne zaštite
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 Održati sastanak sa Pravnim osobama
od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih
 Upozoriti navedene pravne osobe o
potrebi izrade Operativnog plana zaštite i spašavanja
 2024. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
 održati polugodišnje sastanke stožera
CZ i upoznati isti sa mogućim obvezama




2022.

Odrediti termin i vrstu vježbe za 2024.
godinu- prvi kvartal 2024.
sudjelovanje u pripremi i provođenju
vježbe CZ planirane za 2024. godinu drugi kvartal 2024.
Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2024.
poradi izrade Analize stanja sustava
CZ-treći kvartal 2024.
analiza rada u 2024. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2025. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u
2024. godini - četvrti kvartal 2024.

Operativne snage vatrogastva
 Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za
2024.
 Nabavka opreme za potrebe DVD-a a
sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e
sa područja Općine Nova Rača
 Sudjelovanje u pripremi i organizaciji
proslave dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- Nova Rača,
 Povezivanje planiranih vježbi Crvenog
križa sa vježbom CZ planiranom za
2024.
 Nabavka opreme sukladno godišnjem
planu i mogućnostima Općine Nova
Rača
 Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
 Kontrola i održavanje opreme
Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja-stanica Bjelovar
 Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a
sa vježbom CZ planiranom za 2024.
 Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
 Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ
 Izvršiti eventualne zamjene određenih
povjerenika
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Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika

Udruge
 Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao i kontakt osoba za slučaj
uključivanja u vježbu ili stvarnu situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu
Koordinatori na lokaciji
 Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ
 Izvršiti eventualne zamjene određenih
koordinatora
 Vršiti uvježbavanje koordinatora po
pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 Održati sastanak sa Pravnim osobama
od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih
 Provjeriti posjedovanje Operativnog
plana pojedinih pravnih osoba koje su
u obvezi izrade istog
 2025. godina:
Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
 Sudjelovati u izradi nove Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštiteprvi kvartal 2025.
 održati polugodišnje sastanke stožera
CZ-prvi kvartal 2025.
 Odrediti termin i vrstu vježbe za 2025.
godinu- drugi kvartal 2025.
 sudjelovanje u pripremi i provođenju
vježbe CZ planirane za 2025. godinu drugi kvartal 2025.
 Izvršiti analizu zbivanja tijekom 2025.
poradi izrade Analize stanja sustava
CZ-treći kvartal 2025.
 analiza rada u 2025. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite za 2026. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u
2025. godine - četvrti kvartal 2025.
 Izrada Smjernica za razvoj sustava CZ
za razdoblje 2026-2039.- četvrti kvartal 2025.

Broj: 01/22

2022.

Operativne snage vatrogastva
 Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za
2025.
 Nabavka opreme za potrebe DVD-a a
sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Vršenje liječničkih pregleda za DVD-e
sa područja Općine Nova Rača
 Sudjelovanje u pripremi i organizaciji
proslave dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- Nova Rača,
 Upoznavanje predstavnika Crvenog
križa sa Procjenom rizika te njihovo
aktivno uključivanje u izradu Plana
djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi Crvenog
križa sa vježbom CZ planiranom za
2024.
 Nabavka opreme sukladno godišnjem
planu i mogućnostima Općine Nova
Rača
 Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
 Kontrola i održavanje opreme
 Redovne aktivnosti
Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja-stanica Bjelovar
 Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa
Procjenom rizika te njihovo aktivno
uključivanje u izradu Plana djelovanja
CZ
 Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a
sa vježbom CZ planiranom za 2024.
 Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
 Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz povjerenike CZ
 Izvršiti eventualne zamjene određenih
povjerenika
 Vršiti uvježbavanje povjerenika po pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Udruge
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Ažurirati pregled udruga te broja članstva istih, kao i kontakt osoba za slučaj
uključivanja u vježbu ili stvarnu situaciju vezanu uz potrebe CZ na terenu

Broj: 01/22

2022.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE ZA 2022. GODINU NA
PODRUČJU OPĆINE NOVA RAČA
I. UVOD

Koordinatori na lokaciji
 Vršiti stalno ažuriranje podataka vezanih uz koordinatore CZ
 Izvršiti eventualne zamjene određenih
koordinatora
 Vršiti uvježbavanje koordinatora po
pojedinim slučajevima ugroza iz Procjene rizika
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 Održati sastanak sa Pravnim osobama
od interesa za sustav CZ te izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati evidencije istih
 Provjeriti posjedovanje Operativnog
plana pojedinih pravnih osoba koje su
u obvezi izrade istog
V.
Ove Smjernice se donose kao temelj za provođenje odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite
(»Narodne
novine«,
broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21), u cilju koordinacije svih subjekata sustava civilne zaštite u
provođenju njihovih aktivnosti.
VI.
Ove Smjernice objavit će se u »Službenom
glasniku Općine Nova Rača«.
KLASA: 810-01/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-1
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.
6.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“. broj 2/21), a na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova Rača,
Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 9. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine
usvojilo je

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i
aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite
i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja
brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe (čl. 5. Zakona o
sustavu civilne zaštite NN82/15, 118/18,
31/20, 20/21).
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih
snaga sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne, i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite (čl.16.
st.1 Zakona o sustavu civilne zaštite NN 82/15,
118/18, 31/20, 20/21).
Sukladno navedenom, a temeljem čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15,
118/18, 31/20, 20/21), Predstavničko tijelo, na
prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi Plan
razvoja sustava civilne zaštite .
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II. OPĆE SMJERNICE ZA PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE NOVA RAČA
Temeljem čl. 52 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
u postupku njihovog donošenja, NN66/2021 (u
daljnjem tekstu „Pravilnika“)
Plan razvoja civilne zaštite za 2022. Godinu u
cilju realizacije navedenih postupaka i radnji,
sukladno Smjernicama 2022. - 2025, definiraju
se:
 pojedinačni ciljevi
 sveukupni cilj
 Konkretni koraci i Potrebne mjere:
 u području normiranja
 u području preventive
 u području planiranja
 u području operativnog djelovanja
 u području financiranja

Broj: 01/22

stanovništvo, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku Općine Nova Rača. To su:
7. Potres
8. Poplava
9. Ekstremne
vremenske
pojaveekstremne temperature
10. Epidemije i pandemije
11. Degradacija tla
12. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Spremnost operativnih kapaciteta da reagiraju
na navedene rizike, u cijelosti je ocijenjena
visokom, no ima izražena odstupanja pojedinih
operativnih snaga.
U dijelu II navedeno je da se istima definiraju
ciljevi, potrebne mjere i konkretni koraci u
narednom razdoblju.

Ciljevi


U tom smislu, za realizaciju ciljeva i mjera
razrađuju se koraci iz nadležnosti svakog pojedinog sudionika i svake pojedine operativne
snage sustava civilne zaštite. Mjere i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
 stožer civilne zaštite
 operativne snage vatrogastva
 operativne snage Hrvatskog Crvenog
križa
 operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 udruge
 povjerenici civilne zaštite
 koordinatori na lokaciji
 pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Navedeni ciljevi utvrđuju se na temelju procjene rizika i Smjernica 2022. - 2025 s naglaskom na:
 preventivne mjere i
 razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta.
III. RAZRADA PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NOVA
RAČA
Procjenom rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nova Rača definirani su
rizici koji predstavljaju moguću ugrozu za

2022.






vršiti daljnje opremanje gotovih snaga učinkovitom opremom i sredstvima kako bi isti
mogli što kvalitetnije odgovoriti na moguće prijetnje navedenih rizika
vršiti edukaciju stanovništva
po pojedinim područjima ugroze kako bi se umanjile posljedice istih na stanovništvo,
gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku
preventivno djelovanje korištenjem naprednih tehničkih
mogućnosti i materijala
budućim svrsishodnim planiranjem zahvata u prostoru Općine kojima se bitno umanjuju
posljedice navedenih rizika
(potresa i tehničko-tehnoloških
nesreća)

IV RAZRADA
Stožer civilne zaštite Općine Nova Rača
 sudjelovanje u pripremi vježbe CZ
planirane za 2022. godinu
 analiza rada u 2022. godini te upoznavanje sa godišnjim planom razvoja su-
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stava civilne zaštite za 2022. i Analizom stanja sustava civilne zaštite u
2022. godini
postupanje Stožera CZ u suzbijanju
epidemije koronavirusa po nalogu Nacionalnog stožera i temeljem individualnih odluka a u cilju smanjenja ugroze
od epidemije-kontinuirano tokom
2022.
Sudjelovanje u ažuriranju Procjene rizika temeljem Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Operativne snage vatrogastva
 Upoznavanje predstavnika vatrogastva
sa Procjenom rizika te njihovo aktivno
uključivanje u realizaciji Plana djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi vatrogastva sa vježbom CZ planiranom za
2022.
 Nabavka opreme za potrebe DVD-a a
sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Vršenje liječničkih pregleda za DVD
sa područja Općine Nova Rača
 Sudjelovanje u pripremi i organizaciji
proslave dana vatrogastva
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- Nova Rača,
 Upoznavanje predstavnika Crvenog
križa sa ažuriranjem Procjene rizika te
njihovo aktivno uključivanje u provođenju Plana djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi Crvenog
križa sa vježbom CZ planiranom za
2022.
 Nabavka opreme sukladno godišnjem
planu i mogućnostima Općine Nova
Rača
 Prijem u radni odnos predviđenog broja djelatnika
 Kontrola i održavanje opreme
 Redovne aktivnosti CK Nova Rača

Broj: 01/22

2022.

Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja-stanica Bjelovar
 Upoznavanje predstavnika HGSS-a sa
ažuriranjem Procjene rizika te njihovo
aktivno uključivanje u provođenju
Plana djelovanja CZ
 Povezivanje planiranih vježbi HGSS-a
sa vježbom CZ planiranom za 2022.
 Sufinanciranje djelovanja HGSS-a sukladno godišnjem planu i mogućnostima Općine Nova Rača
 Redovne aktivnosti HGSS-a
Povjerenici civilne zaštite
 Ažuriranje popisa povjerenika CZ i
njihovih zamjenika
 Održati sastanak povjerenika CZ i
zamjenika povjerenika CZ, provesti
njihovo osposobljavanje te ih upoznati
sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Nova Rača - 2022.
Udruge
 Održati sastanak sa predstavnicima udruga i upoznati ih sa ažuriranjem Procjene rizika i njihovom ulogom u sustavu CZ - 2022.
 Ažurirati evidenciju Udruga sa pregledom broja pripadnika, opremom i mogućnostima sudjelovanja u sustavu CZ

Koordinatori na lokaciji
 Imenovati koordinatora na lokaciji za
svaku ugrozu navedenu u procjeni rizika
 Održati sastanak sa istima te ih upoznati sa zadaćama
Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Temeljem ažurirane Odluke o pravim osobama
od interesa za sustav CZ Općina Nova Rača će:
 Od istih izvršiti prikupljanje podataka
 Održati sastanak sa pravnim osobama
te ih upoznati sa njihovim zadaćama i
obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ - 2022.
 Provjeriti izrađenost Operativnih planova za pravne osobe koje su to dužne
napraviti
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Konkretni koraci i potrebne mjere
U području normiranja
 ažuriranje popisa imenovanih povjerenika CZ i njihovih zamjenika
 određivanje koordinatora na lokaciji za pojedine rizike navedene u
Procjeni rizika te stalno ažuriranje popisa istih
 ažuriranje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 ustrojavanje potrebnih evidencija OS
 usklađivanje sa izmjenama i dopunama zakonske regulative iz područja CZ
U području preventive
 edukacija stanovništva o načinu postupanja u slučaju pojave pojedine
ugroze putem javnih objava , organizacije javnih tribina ili ciljanih
sastanaka po mjesnim odborima
 edukacija i kvalitetna priprema povjerenika civilne zaštite i njihovih
zamjenika za postupanje u slučaju izbijanja pojedinih ugroza
 edukacija i pripremanje koordinatora na lokaciji za postupanje po pojedinim ugrozama
 učestvovanje u provođenju određenih zahvata vezanih uz prostorno
planiranje na području Općine vodeći računa o zonama ugroza pojedinih prijetnji navedenih u Procjeni rizika
U području planiranja
 ažuriranje Procjene rizika i Plana djelovanja CZ
 kontrola izrade Operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite određene Odlukom o pravnim osobama
 izrada uputa za postupanje u slučaju katastrofe ili velike nesreće za
povjerenike civilne zaštite, koordinatore na lokaciji i voditelje skloništa
 izrada godišnjeg plana vježbi operativnih snaga civilne zaštite
U području operativnog djelovanja
 ažuriranje evidencije operativnih snaga
 nabavka opreme i sredstava za gotove snage sukladno zakonskoj
obavezi i mogućnostima
 provođenje godišnje planiranih vježbi operativnih snaga
 ažuriranje plana pozivanja povjerenika civilne zaštite, koordinatora
na lokaciji i voditelja skloništa
U području financiranja
 prilikom izrade proračuna odrediti relevantne iznose uvjetovane zakonskom osnovom za pojedine operativne snage ali i za razvoj sustava civilne zaštite u svim njegovim dijelovima i aktivnostima
 sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite
 osigurati sredstva za stručne seminare i edukaciju djelatnika zaduženih za provođenje sustava civilne zaštite
 osigurati sredstva za stručnu obuku povjerenika civilne zaštite i provođenje tematskih vježbi

V.
Ovaj Plan se donosi kao temelj za provođenje
odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne
novine«,
broj

2022.

Broj: 01/22

2022.
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82/15, 118/18, 31/20, 20/21), u cilju koordinacije svih subjekata sustava civilne zaštite u
provođenju njihovih aktivnosti.
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Broj: 01/22

2022.

fe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.

VI.
Plan razvoja Civilne zaštite će se objaviti u
«Službenom glasniku» Općine Nova Rača, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Nova Rača“.
KLASA: 810-01/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-2
Nova Rača, 31. siječnja 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.
7.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 33.
Statuta Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21) a na prijedlog
Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova Rača,
Općinsko vijeće Općine Nova Rača na 9. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine
usvojilo je

ANALIZU
o stanju sustava Civilne zaštite na području
Općine Nova Rača u 2021. godini
UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 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 katastro-

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 civilne zaštite 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, poduzeća,
radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE NOVA RAČA
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: 2103/0402/18-01), (Službeni glasnik Općine Nova
Rača broj 02/19 ), kao i odluka o usvajanju
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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 24. Zakona o sustavu
civilne zaštite , (NN 82/15 i 118/18,
31/20, 20/21), načelnik Općine Nova Rača
donio je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Nova Rača (KLASA: 81003/21-01/01., URBROJ: 2103/04-01/21-1 od
28. lipnja 2021. godine).
Temeljem člankom 17. stavak 1. 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: 810-01/19-01/01., URBROJ:
2103/04-02-19-10 19. lipnja 2019. godine),
(Službeni glasnik Općine Nova Rača broj
05/19 ).

Broj: 01/22

2022.

stožera koji svakodnevno obilaze trgovine
ugostiteljske objekte i ostala javna mjesta.
Kroz godinu bilo je od desetak službenih sastanaka, od toga nekoliko telefonskih sjednica.
Izvješća o obilasku terena i izvidu radi se
izvješće koje se šalje svaki ponedjeljak županijskom stožeru. Za potrebe provedbe naloženih mjera od strane nacionalnog stožera Općina je kupila dezinficijens i maske. Informiranje
javnosti o novim odlukama stožera obavljalo
se putem službene Internet stranice i video zida
postavljenog ispred zgrade općine. Za provedbu mjera od strane nacionalnog stožera, za
potrebe rad stožera Općine Nova Rača utrošeno je 7.469,93 kn.
1.2.

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

Tijekom 2021. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se
zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj
djelatnosti sudjelovale su u aktivnostima u
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Nova Rača, u provedbi sprečavanja širenja
zaraze Covid-19.
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE
VATROGASTVA

1.

1.1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE NOVA RAČA –
OPERATIVNE SNAGE
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 i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Nova Rača. Zbog nastale situacije
pojave korona virusa i globalne epidemije
bolesti COVID-19 aktivnost stožera je intenzivnija u 2021. godini. Najaktivnije djelovanje
stožera bio je u nadzoru nad provedbi mjera
sprečavanja širenja zaraze, sa pod dva člana

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 2021. godini
broji cca 60 operativnih vatrogasaca s liječničkim uvjerenjem.
U 2021. godini za potrebe financiranja
vatrogasnih društava, odnosno za represivnu
vatrogasnu djelatnost izdvojena su sredstva u
iznosu 256.34,00 kn.
1.3.2. Dobrovoljna vatrogasna društva
Analizom je utvrđeno da vatrogascima
svih aktivnih DVD-a na području Općine u
2021 godini spremnost i opremljenost uvelike
poboljšala.
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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 samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških 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.
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:
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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)
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.

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. Čazmatrans-nova d.o.o. Bjelovar,
2. Bilogorski Holivud, Ciglena 13,
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3. VZO Nova Rača,
4. Osnovna škola Nova Rača.
2.2.

4.

2022.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Nova
Rača predlaže se sljedeći zaključak:

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 2021. godini izdvojeno
25.000,00 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
2021. godini izdvojeno 6.000,00 kn.
Za područje ribolovnih društava izdvojeno je
5.000,00 kn
Za udrugu MCK izdvojeno je 45.000,00 kn,
Za područje lovstva izdvojeno je 32.500,00 kn

3.
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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 2021. do zaključenja ove analize borba
protiv korone virus obilježilo je ovu izvještajnu godinu, provedba epidemioloških mjera u
cilju sprečavanja prijenosnih bolesti COVID19 stožer je svakodnevno provodio nadzore.
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“.
KLASA: 810-03/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-03
Nova Rača, 31. 01. 2022.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubinko Tošić, v.r.

OSTALE AKTIVNOSTI U
SUSTAVU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
8.

3.1. Edukacija građana
Tijekom 2021. godine su održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu
civilne zaštite, o aktualnoj temi zaštita od širenja zaraze korona virusa.

Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite „Narodne novine
broj:82/15, 118/18, 31/20, 20/21“ i članka 48.
Statuta Općine Nova Rača („Službeni glasnik
Općine Nova Rača“ broj 2/21), Načelnik Općine Nova Rača donosi:

3.2. Edukacija djece u školama
Tijekom 2021. godine nije provođena
edukacija školske djece na temu civilne zaštite.
3.3. Ostalo
U Općini Nova Rača se sustavno provode mjere deratizacije, dezinsekcija komaraca, te su za tu namjenu izdvojena sredstva u
iznosu od 135.450,00 kn.
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PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA
2022. GODINU
Članak 1
.
Vrijeme
održavanja

Nositelj

Naziv
vježbe

Tema

Broj
sudionika

Po dogovoru s
Službom
civilne
zaštite
Bjelovar.

VZNova
Rača i
Stožer
CZ

Požar na
zgradama u
poslovnoj zoni
u Novoj
Rači

Spašavanje i evakuacija
ljudi iz
objekta i
imovine
uslijed
požara

Stožer
CZ -7
VZ Nova Rača
15
Ostali 6

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Rača“.
KLASA: 810-03/22-01/01
URBROJ: 2103-13-02-22-04
Nova Rača, 31. 01. 2022.
Načelnik
Općine Nova Rača
Darko Knežić,v.r.
9.
Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka
48. Statuta Općine Nova Rača ("Službeni
glasnik Općine Nova Rača" br. 02/21),
načelnik Općine Nova Rača donosi

Procijenjena fin.
sredstva za
provedbu
1.000,00
kn

Lokacija
održavanja

Vrsta /
Tip

Sudionici

Poslovna
zona
Fenor
Nova
Rača

Pokazno
tehnička
vježba

Stožer
CZ
Pripadnici
VZO
Nova
Rača

Članak 3.
Ovim Planom utvrđuje se:
- stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u upravnim tijelima,
- potreban
broj
službenika
i
namještenika na neodređeno vrijeme,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće
stručne spreme i struke,
- popunjenost radnih mjesta u upravnim
tijelima pripadnicima nacionalnih
manjina
- potreban broj pripadnika nacionalnih
manjina.
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Nova Rača sistematizirano je ukupno 6 radnih
mjesta, a zaposleno je 5 službenika.
Članak 5.
U 2022. godini planira se prijam službenika na
nepopunjena radna mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nova Rača i to za
radno mjesto: pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se prijam
službenika i namještenika u Jedinstveni
upravni Odjel Općine Nova Rača (dalje:
upravna tijela) tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovom Planu odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu.

Članak 6.
Slobodna radna mjesta službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Rača popunjavaju se na temelju
ovog Plana putem javnog natječaja, sukladno
Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog
upravnog odjela Općine Nova Rača i
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sredstvima osiguranim Proračunom Općine
Nova Rača.
Članak 7.
Plan prijma u službu stupa na snagu danom
01.01.2022. godine, a objavit će se u
«Službenom glasniku» Općine Nova Rača i na
internetskoj stranici Općine Nova Rača.
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koji sudjeluju u postupku jednostavne nabave,
te transparentnost postupaka.
Naručitelj je obvezan primjenjivati
odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava
učinkovitu jednostavnu nabavu, te ekonomično
i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.
2. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

KLASA: 023-05/21-01/02
URBROJ: 2103/04-01-21-1
Nova Rača, 27. prosinca 2021.

Članak 3.
O sukobu interesa, na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe važećeg Zakona o
javnoj
nabavi.

NAČELNIK
Darko Knežić, v.r.
10.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16) i članka 48. Statuta Općine Nova Rača
(„Službeni glasnik Općine Nova Rača“ broj
2/21), Općinski načelnik Općine Nova Rača
dana 29. prosinca 2021. godine, donosi

3. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 4.
Postupci jednostavne nabave za potrebe Općine Nova Rača, u smislu ovog Pravilnika
jesu:

PRAVILNIK
o provedbi postupka jednostavne nabave u
Općini Nova Rača

-

1. OPĆE ODREDBE

Javno prikupljanje ponuda,
Ograničeno prikupljanje ponuda,
Izravno ugovaranje.

1. Javno prikupljanje ponuda

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju postupci,
pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u
Općini Nova Rača kao javnom naručitelju (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) čija je procijenjena
vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost
manja od 200.000,00 kuna, te nabavu radova
čija je
procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu
vrijednost manja od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu:
jednostavna nabava), na koju se ne primjenjuje
Zakon o javnoj nabavi.

Javno prikupljanje ponuda provodi se:
- za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu
vrijednost
jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja
od 200.000,00 kuna.
-za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost
jednaka ili veća od 250.000,00 kuna, a manja
od 500.000,00 kuna.

Članak 2.

Članak 6.

U provedbi postupaka jednostavne
nabave iz ovoga Pravilnika, Naručitelj je obvezan poticati
tržišno nadmetanje gdje god je to moguće,
osigurati jednak tretman svim gospodarskim
subjektima

Javno prikupljanje ponuda je postupak
jednostavne nabave u kojem na temelju javno
objavljenog Poziva za dostavu ponude na službenoj internet stranici Općine Nova Rača:
www.nova-raca.hr, svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

Članak 5.
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Istovremeno sa javnom objavom Poziva za dostavu ponude na način opisan u prethodnom
stavku ovog članka, isti se može uputiti i na
adrese najmanje tri gospodarska subjekta po
vlastitom
odabiru, na način koji omogućuje dokazivanje
da je isti zaprimljen od strane gospodarskog
subjekta
(dostavnica ili povratnica ovlaštenog pružatelja
poštanske usluge ili druge odgovarajuće kurirske
službe, izvješće o uspješnom slanju elektroničkom poštom ili telefaksom i sl.).
Ponude gospodarskih subjekata zaprimljene na temelju poziva iz stavka 1. ovog
članka imaju
jednaki status u postupku pregleda i ocjene
ponuda kao i ponude gospodarskih subjekata
zaprimljene
na temelju poziva iz stavka 2. ovog članka.
2. Ograničeno prikupljanje ponuda
Članak 7.
Ograničeno prikupljanje ponuda provodi se:
-za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost
jednaka ili veća od 50.000,00 kuna, a manja od
100.000,00 kuna.
- za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost
jednaka ili veća od 50.000,00 kuna, a manja od
250.000,00 kuna.
Članak 8.
Ograničeno prikupljanje ponuda je
postupak jednostavne nabave u kojem Naručitelj upućuje
Poziv za dostavu ponude na adrese najmanje
tri gospodarska subjekta po vlastitom odabiru,
način koji omogućuje dokazivanje da je isti
zaprimljen od strane gospodarskog subjekta
(dostavnica ili
povratnica ovlaštenog pružatelja poštanske
usluge ili druge odgovarajuće kurirske službe,
izvješće o
uspješnom slanju elektroničkom poštom ili
telefaksom i sl.).
3. Izravno ugovaranje
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Članak 9.
Izravno ugovaranje provodi se za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena
vrijednost
bez poreza na dodanu vrijednost manja od
50.000,00 kuna.
Članak 10.
Izravno ugovaranje je postupak jednostavne nabave u kojem Naručitelj izdaje narudžbenicu ili
sklapa ugovor o jednostavnoj nabavi sa jednim
gospodarskim subjektom, na osnovu ponude
gospodarskog subjekta, a za što je ovlašten
Općinski načelnik Općine Nova Rača.
Članak 11.
Iznimno od odredbe članka 9. ovog
Pravilnika, izravno ugovaranje sklapanjem
ugovora o
jednostavnoj nabavi može se provesti za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena
vrijednost
bez poreza na dodanu vrijednost veća od
50.000,00 kuna, a manja od pragova iz članka
1. ove Odluke,
isključivo iz objektivno opravdanih razloga
vezanih uz prirodu predmeta nabave, temeljem
posebne
Odluke Općinskog načelnika Općine Nova
Rača u kojoj će isti razlozi biti obrazloženi, a
posebice u slučaju:
- nabave usluga od ponuditelja čiji se
odabir predlaže zbog specijalističkih
stručnih
znanja i posebnih okolnosti (konzultantske
usluge, specijalističke usluge, tehnički
razlozi i slično),
- nabave robe zbog posebnih okolnosti
ili po posebnim uvjetima,
- kada zbog umjetničkih razloga i/ili
razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava
ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,
- nabave zdravstvenih usluga, socijalnih
usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih
usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,
- kada u postupku javnog prikupljanja
ponuda ili ograničenog prikupljanja ponuda
nije dostavljena niti jedna ponuda, a postupak
jednostavne nabave se ponavlja,
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- žurne nabave uzrokovane događajima
koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti.
4.

PROVEDBA POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 12.

Za pripremu i provedbu postupaka
jednostavne nabave odgovoran je Jedinstveni
upravni odjel
Općine Nova Rača.
Cijeli postupak jednostavne nabave
mora biti dokumentiran.
Članak 13.
Postupci jednostavne nabave iz članka
4. stavka 1. ovog Pravilnika započinju donošenjem Odluke Općinskog načelnika Općine
Nova Rača o provođenju postupka jednostavne
nabave za predmet
nabave.
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-

odredbe o sposobnosti ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne, financijske, te
tehničke i
stručne sposobnosti),
- podatke o ponudi (sadržaj i način izrade, pravila dostavljanja dokumenata,
način
određivanja cijene i valute ponude, jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda, rok
valjanosti ponude, te kriterij za odabir ponude),
- ostale odredbe (vrste, sredstvo i uvijete
jamstva, način, datum, vrijeme i mjesto
dostave i otvaranja ponuda, rok donošenja
odluke o odabiru, te rok, način i uvjete
plaćanja),
- priloge (obrasce ponude, obrasce izjava, troškovnik, sheme, skice i druge
potrebne
dokumente i informacije koje gospodarskom
subjektu omogućuju izradu i dostavu
ponude).
Članak 15.

Odlukom iz prethodnog stavka ovog
članka, ovisno o postupku jednostavne nabave,
definiraju
se kako slijedi:
- predmet nabave,
- procijenjena vrijednost nabave,
- postupak jednostavne nabave,
- gospodarski subjekti kojima će se uputiti
Poziv za dostavu ponude, odnosno
gospodarski subjekt kojemu se izdaje narudžbenica ili sa kojim se sklapa ugovor o
jednostavnoj nabavi, ovisno o postupku jednostavne nabave,
- rok za dostavu ponuda, koji mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći
od pet dana od dana upućivanja Poziva za dostavu ponude,
- kriterij za odabir ponude,
- najmanje tri ovlaštene osobe Naručitelja za
otvaranje, pregled i ocjenu ponuda.
Članak 14.
Poziv za dostavu ponude obvezno sadrži:
- opće podatke (podatke o naručitelju i
osobi zaduženoj za komunikaciju sa
ponuditeljima),
- podatke o predmetu nabave (opis, količina, tehničke specifikacije, mjesto
isporuke i
rok isporuke ili trajanje ugovora),

Ponude u postupcima jednostavne
nabave dostavljaju se u Jedinstveni upravni
odjel Općine
Nova Rača neposrednom predajom, putem
ovlaštenog pružatelja poštanske usluge ili druge
odgovarajuće kurirske službe, ili putem elektroničke pošte.
Članak 16.
Otvaranje, pregled i ocjenu ponuda
dostavljenih na osnovi Poziva za dostavu ponude, koji
postupak nije javan, obavljaju najmanje dvije
ovlaštene osobe Naručitelja, o čemu se vodi
zapisnik.
Kriteriji za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave mogu biti najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ako se kao kriterij koristi ekonomski
najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene
mogu se
koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom
nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost,
rok isporuke ili
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dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave na dokaziv način ponuditeljima.

Članak 18.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude
za predmet nabave, na osnovi rezultata pregleda i
ocjena ponuda, u skladu sa odabranim kriterijem za odabir ponude, odnosno Odluku o poništenju
postupka jednostavne nabave, donosi Općinski
načelnik Općine Nova Rača u roku 30 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.
Za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave dovoljna je
jedna
prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
za predmet nabave, odnosno Odluka o poništenju
postupka jednostavne nabave dostavlja se bez
odgode, zajedno sa preslikom zapisnika o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda, svakom ponuditelju
na dokaziv način (dostavnica ili povratnica
ovlaštenog
pružatelja poštanske usluge ili druge odgovarajuće kurirske službe, izvješće o uspješnom
slanju
elektroničkom poštom ili telefaksom i sl.).
U postupcima jednostavne nabave nije
predviđena žalba, shodno čemu protiv Odluka
iz ovog
članka nije dopušteno izjavljivanje žalbe.
5. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
Članak 19.
Dostavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave na dokaziv
način
ponuditeljima, stječe se uvjet za sklapanje
Ugovora o jednostavnoj nabavi predmeta nabave.
Ugovor o jednostavnoj nabavi predmeta nabave sklapa se s odabranim ponuditeljem, u skladu
s uvjetima određenima u Pozivu za dostavu
ponude, na osnovu odabrane ponude.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog
članka sklopiti će se najkasnije u roku od 30
dana od dana

Članak 20.
Ugovor o jednostavnoj nabavi mora se
izvršavati u skladu s uvjetima iz Poziva za
dostavu
ponude i odabranom ponudom.
6. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 21.
Naručitelj je obvezan voditi registar
sklopljenih Ugovora jednostavne nabave i
objaviti ga na
službenoj internet stranici Općine Nova Rača:
www.nova-raca.hr.
7. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini Nova Rača
KLASA:
023-01/17-01/01-1;
URBROJ:
2103/04-01-17-1.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“ i internet
stranici Općine Nova Rača: www.nova-raca.hr,
a stupa na snagu dan nakon objave
u „Službenom glasniku Općine Nova Rača“.
KLASA: 406-01/21-01/02
URBROJ: 2103/04-01-21-1
Nova Rača, 29.12.2021.
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„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
Tisak:Općina Nova Rača, Jedinstveni upravni odjel
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