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Općinsko vijeće 

 
1. Izvješće o prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Denisa Mateše  

i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana Franje Tonkovića 

2. Izvješće o podnesenoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Roberta 

Biturajca  i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana Danijele Mržljak 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo za 2019. godinu 

4. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo za razdoblje 2020. godine 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo za 

razdoblje 2020-2023 godine 

6. Odluka o usklađenju plana zaštite od požara Općine Bosiljevo  

7. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

8. Pravilnik o dodjeli jednokratne potpore studentima sa područja Općine Bosiljevo 

9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 1781, k.o. Bosiljevo 

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 1782, k.o. Bosiljevo 

 

 

 

Općinski načelnik 

 
1. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji 

na području Općine Bosiljevo za period od 2020.-2023. godine 

2. Odluka o Programu mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije 

3. Odluka o prihvaćanju inventure 

4. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge 

građana na području Općine Bosiljevo 

5. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BROJ 1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOSILJEVO STR 1 

 1. 

 

 

Na temelju  članka 44. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

01/18 i 02/18), i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bosiljevo, (Službeni glasnik 

Općine Bosiljevo 03/2009, 02/2013 i 28/2013-pročišćeni tekst) Mandatna komisija Općinskog 

vijeća Općine Bosiljevo podnosi Općinskom vijeću   

IZVJEŠĆE 

O prestanku mandata člana Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Denisa Mateše  i 

ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana Franje Tonkovića 

 

I 

 

Denis Mateša iz Bosiljeva, Otok na Dobri 4B, član Općinskog vijeća Općine Bosiljevo, 

izabran sa liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dostavio  je pisanu izjavu da mu 

prestaje mandat radi promjene prebivališta s područa Općine Bosiljevo. 

Pisana izjava zaprimljena je dana 31.12.2019. godine i podnesena u skladu sa člankom 80. 

stavak 1. točka 4.  Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19).  

    

II 

 

Člankom 80. stavak 1.  točka 4. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) 

propisano je  da članu  predstavničkog tijela mandat prestaje ako mu prestane prebivalište s 

područja jedinice loklane samouprave, danom prestanka prebivališta. 

Člankom 81. Stavkom 2.  Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) propisano 

je da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 

određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste. 

Sukladno navedenoj odredbi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) sa čije liste je izabran 

Denis Mateša, dopisom zaprimljenim 31.12.2019. godine obavijestila je Općinsko vijeće 

Općine Bosiljevo da će dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća umjesto Denisa Mateše, 

obnašati Franjo Tonković, Grabrk 33 A, OIB: 44928713099. 

 

III 

 

Člankom 80. stavak 1.  točka 4. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) 

propisano je  da članu  predstavničkog tijela mandat prestaje ako mu prestane prebivalište s 

područja jedinice loklane samouprave, danom prestanka prebivališta. 

 

Temeljem navedene odredbe Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće Općine Bosiljevo 

da je članu Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Denisu Mateši mandat u Općinskom vijeću 

prestao s danom 31.12.2019. godine te da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjeniku člana Franji Tonkoviću. 
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IV 

 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Bosiljevo i objavit 

će se u Službenom glasniku Općine Bosiljevo.  

 

 

KLASA:023-05/20-01/1 

URBROJ:2133/12-03-20-02 

Bosiljevo, 12.03.2020.        

        Predsjednik: Marijan Mateša 

 

         

Članovi: 

1. Boško Petković        

2. Marko Markušić 
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 2. 

 

Na temelju  članka 44. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

01/18 i 02/18), i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bosiljevo, (Službeni glasnik 

Općine Bosiljevo 03/2009, 02/2013 i 28/2013-pročišćeni tekst) Mandatna komisija Općinskog 

vijeća Općine Bosiljevo podnosi Općinskom vijeću   

IZVJEŠĆE 

O podnesenoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Roberta Biturajca  i 

ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika člana Danijele Mržljak 

 

I 

 

Robert Biturajac iz Bosiljeva, Resnik Bosiljevski 7, član Općinskog vijeća Općine Bosiljevo, 

izabran sa liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) podnio je pisani zahtjev-izjavu za 

mirovanje mandata iz osobnih razloga. 

Pisana izjava zaprimljena je dana 31.12.2019. godine i podnesena u skladu sa člankom 79. 

stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19).  

    

II 

 

Člankom 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19) propisano je  

da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u 

mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog 

tijela. 

Člankom 81. stavkom 2.  Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16) propisano je da 

člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a 

određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj liste. 

Sukladno navedenoj odredbi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) sa čije liste je izabran 

Robert Biturajac, dopisom zaprimljenim 31.12.2019. godine obavijestila je Općinsko vijeće 

Općine Bosiljevo da će dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća umjesto Roberta Biturajca 

obnašati Danijela Mržljak, Pribanjci 30, OIB: 60811367568. 

 

 

III 

 

Člankom 80. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16), propisano 

je da članu predstavničkog tijela mandat prestaje ako podnese ostavku, danom dostave pisane 

ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 

Temeljem navedene odredbe Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće Općine Bosiljevo 

da je članu Općinskog vijeća Općine Bosiljevo Robertu Biturajcu mandat u Općinskom vijeću 

prestao s danom 31.12.2019. godine te da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjeniku člana Danijeli Mržljak. 
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IV 

 

Ovo Izvješće daje se na znanje svim članovima Općinskog vijeća Općine Bosiljevo i objavit 

će se u Službenom glasniku Općine Bosiljevo.  

 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ:2133/12-03-20-03 

Bosiljevo, 12.03.2020. 

        

        Predsjednik : Marijan Mateša 

 

         

Članovi: 

1. Boško Petković         

2. Marko Markušić 
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 3. 

 

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) 

i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo („Glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18) 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj dana 12. 03.2020. godine usvojilo 

je  

 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE BOSILJEVO ZA 2019. GODINU 

 

 

I. UVOD  

 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u 

obvezi je jedanput godišnje ili u postupku donošenja Proračuna razmatrati stanje civilne 

zaštite na svom području.  

Općina kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz samoupravnog 

djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 

sustava civilne zaštite.  

Stanovništvo, materijalna i kulturna dobra mogu biti izložena različitim vrstama opasnosti i 

prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće, a ovisno o uzrocima 

nastanka razvrstavaju se na:  

- prirodne (poplave, potresi, ostali prirodni uzroci)  

- tehničko-tehnološke opasnosti (nesreće u gospodarskim subjektima, prometu, nuklearne  

opasnosti, epidemiološke nesreće)  

- nesreće u kapacitetima u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, skupljaju i 

obavljaju druge radnje s opasnim tvarima  

- ratna djelovanja i terorizam.  

 

II. ANALIZA STANJA UGROŽENOSTI 

 

Prirodne katastrofe i velike nesreće 

 

Prirodne katastrofe nastaju djelovanjem prirodnih sila, a manifestiraju se kao nastajanje 

potresa, poplave, suše, snježne lavine, olujnog nevremena, odrona i klizanja tla, orkanskih 

vjetrova i dr. Jedna od zajedničkih karakteristika prirodnih ugrožavanja je iznenadnost 

nastanka iako se kroz znanstvena dostignuća i modernu tehnologiju može predvidjeti nastanak 

neke od njih po mjestu i vremenu.  

Velika nesreća je događaj koji svojim mogućim razvojem može poprimiti značajke katastrofe 

i nesreće, koje označavaju pojave poput značajnih oslobađanja tvari, vatre ili eksplozije u koje 

su uključene opasne tvari, a čije oslobađanje može imati indirektne ili odgođene posljedice po 

život i zdravlje ljudi i okoliš.  

Poplave su prirodne opasnosti koje mogu rezultirati gubicima ljudskih života, velikim 

materijalnim štetama, devastiranjem kulturnih dobara i štetama po okoliš.  
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Iako pojavu poplave često nije moguće izbjeći, poduzimanjem raznih mjera rizici od 

poplavljivanja mogu se ublažiti.  

Područjem Općine Bosiljevo protječu rijeke Kupa i Dobra ali nema opasnosti od 

katastrofalnih poplava. Sva naselja u Općine se nalaze na većoj nadmorskoj visini od visina 

spomenutih rijeka pa za iste nema opasnosti od plavljenja. Isto se odnosi i za sve cestovne 

pravce na području Općine. 

Potresi se s obzirom na ljudske i materijalne gubitke nalaze pri samom vrhu klasifikacije 

prirodnih katastrofa i imaju primarne i sekundarne učinke.  

Primarni učinci su rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, ljudi zarobljeni u ruševinama, 

kvarovi na infrastrukturi.  

Sekundarni učinci su požari, poplave, klizanje tla, bolesti. Prema podacima EMSC u 

posljednjih 100 godina na području Općine nije bilo zabilježenih potresa jačeg stupnja 

intenziteta koji bi svojim djelovanjem ugrozio stanovništvo i materijalna dobra.  

Suša kao meteorološka pojava nastaje uslijed dugotrajnog pomanjkanja oborina i izaziva tzv. 

hidrološku sušu – pomanjkanje podzemne vode. Najveće štete suša izaziva na poljoprivredi, 

posebno u početnoj fazi vegetacije i na opskrbi pitkom vodom. Bezoborinski dani u ljetnim 

mjesecima u ovoj godini nisu prouzročili veće štete.  

Oluje i nevremena na području Općine najčešće su uz pojavu jačih kiša u ljetnim mjesecima 

od svibnja do rujna. Tokom godine zabilježene su manje štete na objektima i usjevima.  

Pijavice su posebno razorne i ugrožavaju stambene objekte i građevine te voćnjake i 

vinograde, ali u posljednjih 10 godina nisu zabilježene na ovom području.  

Toplinski val nije zabilježen na području Općine, a uzrokovao bi direktno katastrofalne štete 

na usjevima i smrtne slučajeve, a indirektno povećao opterećenje energetskog sustava.  

Klizišta nastaju pod utjecajem geološke građe, geomorfoloških procesa, fizičkih procesa 

sezonskog karaktera, te ljudskih aktivnosti. Tijekom godine nije zabilježeno niti jedno 

klizište.  

Snježne padaline nisu zabilježene kao veći problem, a snijeg koji se pojavljuje do visine 50 

centimetara može izazvati poremećaje u opskrbi, cestovnom prometu, osobito u radu hitnih 

službi, na dalekovodima i dr. 

Poledica nastaje kada pada kiša na pothlađeno tlo pa se zaledi ili kada pada kiša koja se 

odmah ledi na tlu. Ugroženi su svi prometni pravci i otežano je odvijanje prometa, povećana 

je mogućnost prometnih nesreća, padova i lomova osoba.  

Tuča je prirodna pojava koja se događa na području Općine u prosjeku jednom godišnje i 

uzrokuje veće ili manje štete na poljoprivrednim usjevima, voćarstvu, vinogradarstvu, te 

nanosi štete šumarstvu, građevinama i vozilima. Elementarna nepogoda u posljednjim 

godinama nije proglašena. Sezona operativnog provođenja djelovanja na tučonosne oblake na 

području Karlovačke županije provodi se od 01. svibnja do zaključno 30. rujna, međutim na 

području Općine nema stanice za obranu od tuče.  

Pojava mraza, osobito u proljeće početkom vegetacijskog perioda, može izazvati velike pa i 

katastrofalne štete na poljoprivrednim kulturama. U posljednjim godinama mraz nije na 

području Općine poprimio karakteristike elementarne nepogode.  

Magla je na našem području česta, osobito u rujnu, listopadu, studenom i prosincu. Uslijed 

smanjene vidljivosti za očekivati je veći broj prometnih nezgoda.  
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Tehničko- tehnološke katastrofe i velike nesreće  

Tehničko tehnološke katastrofe nastaju kao iznenadni i nekontrolirani događaji prilikom 

upravljanja određenim sredstvima i obavljanja aktivnost opasnim tvarima. S obzirom na 

moguće izvore dijelimo ih na:  

- one koje su izazvane nesrećom u gospodarskim objektima  

- one koje su izazvane nesrećama u prometu  

- prolome hidroakumulacijskih brana  

- nuklearne i radiološke nesreće  

- epidemiološke i sanitarne opasnosti  

- nesreće na odlagalištima otpada.  

 

 Na području Općine djeluje tvrtka Maier- Textil d.o.o. koja skladišti manje količine 

opasnih tvari pa je potrebna stroga kontrola prilikom rukovanja sa istima. 

 Za prijevoz opasnih tvari na području Općine definirana je autocesta A1 i A6. na 

ostalim cestama prijevoz opasnih tvari ne smije se vršiti osim za potrebe stanovanja i 

gospodarskih subjekata. 

 Prema dostupnim podacima na području Općine nisu zabilježeni akcidenti sa opasnim 

tvarima. 

 Na području Općine nalazi se akumulacija  HE Lešće. Obzirom na položaj i 

nadmorsku visinu na području Općine nema opasnosti od proloma brane. Općina Bosiljevo 

nalazi se u zoni K3- zona potencijalne ugroženosti od nuklearne elektrane Krško ( zona 

75km). Tokom godine nije bilo nuklearnih ugroza. 

Na području Općine Bosiljevo zdravstveno preventivnu i sanitarnu zaštitu provodi Zavod za 

javno zdravstvo Karlovačke županije – higijensko epidemiološka služba. Na području čitave 

Karlovačke županije u posljednjim godinama javljale su se neke od zaraznih bolesti, a u 

ambulanti zdravstvene zaštite Bosiljevo nema registriranih.  

Na području Općine Bosiljevo veterinarske usluge vrši Veterinarska stanica Duga Resa, koja 

provodi propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite 

zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprečavanje i iskorjenjivanje 

zaraznih bolesti, provodi mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprečavanja širenja i 

suzbijanja zaraznih bolesti životinja (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).  

Na području Općine nema odlagališta otpada i nema subjekata u kojima se proizvode, 

skladište, prerađuju, rukuje, prevoze, sakupljaju i obavljaju druge radnje s opasnim tvarima.  

Za područje Općine Bosiljevo posljedice od ratnih djelovanja i terorizma obradit će procjena 

ugroženosti RH.  

Snage zaštite i spašavanja Općine biti će uključene u evakuaciju, sklanjanje te sanaciju terena. 

 

Stanje civilne zaštite 

 

U provođenju aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo prvenstveno se 

angažiraju snage sustava civilne zaštite, te pravne osobe, službe i udruge od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Općine.  

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, 

državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i 

okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko – tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih 

razaranja.  
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Općinski načelnik  donio  je  Plan djelovanja civilne zaštite Općine Bosiljevo, 30.08.2019. 

godine KLASA: 022-05/19-01/13, URBROJ: 2133/12-02-19-01. 

Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

1. Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo  

2. Vatrogasna zajednica Općine Bosiljevo/Dobrovoljna vatrogasna društva: Bosiljevo, Grabrk      

i Prikuplje  

3. Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa te  

4. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Ogulin 

5. Udruge, 

6. Povjerenici civilne zaštite, 

7. Koordinatori na lokaciji. 

 

Kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Bosiljevo koje će se angažirati 

u slučaju katastrofe i velike nesreće određena je Veterinarska stanica Duga Resa d.o.o.  

Nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, Općinski načelnik Općine 

Bosiljevo donio je dana 01. kolovoza 2017. godine Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Općine Bosiljevo kao stručnog operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer ima 11 članova.  

 

Na području Općine Bosiljevo djeluje Vatrogasna zajednica u koju su uključena tri 

dobrovoljna vatrogasna društava: DVD Bosiljevo, DVD Grabrk i DVD Prikuplje. 

 

Odlukom Općinskog načelnika Općine Bosiljevo imenovana su 4 povjerenika i 4 zamjenika 

povjerenika po mjesnim odborima. Dužnosti povjerenika civilne zaštite su sudjelovanje u 

pripremanju i osposobljavanju građana za uzajamnu i osobnu zaštitu, obavještavanje 

stanovništva o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja, u slučaju evakuacije obavještavanje 

građana o mjestu prikupljanja, načinu evakuacije, mjestu razmještaja i prihvaćanja, 

organiziranje stanovništva na svom području djelovanja te uključivanje sukladno nalogu 

Stožera civilne zaštite radi uspješnog funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u mjesnom 

odboru.  

 

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za sustav civilne zaštite 

  

Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite 

djelatnosti su:  

- Ordinacija opće medicine Bosiljevo i  

- Stomatološka ambulanta Bosiljevo.  

 

Ostale službe i pravne osobe koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite su: 

 

- Društvo crvenog križa karlovačke županije 

- Centar za socijalnu skrb Duga Resa  

- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije – Ispostava Duga Resa  
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- Specijalizirane udruge građana ( lovačka društva)  

- HV VGO srednja i donja Sava – VGI Kupa Karlovac  

- HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac, Pogon Duga Resa – Ozalj  

- Hrvatske šume, Šumarija Duga Resa.  

 

Na području Općine djeluju građevinski obrti: koji raspolažu s kamionima i građevinskom 

mehanizacijom te se mogu angažirati u svim potrebitim akcijama.  

- Građevinska mehanizacija Lipošćak 

- Građevinski obrt Maestral. 

 

Osim navedenih tvrtki mogu se angažirati i manja poduzeća te obrtnici koji raspolažu s 

alatima i sredstvima za otklanjanje posljedica (tesarski i stolarski alati, ljestve, užad, škare za 

sječenje armature, veće auto dizalice i sl.). Po potrebi može se angažirati i stanovništvo sa 

svojim traktorima, prikolicama i poljoprivrednim strojevima.  

 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 19. sjednici održanoj 04.09.2019.godine usvojilo je  

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Bosiljevo za 2020. godinu. (Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo broj 5/19). 

 Općinski načelnik 30. kolovoza 2019. donosi Odluku o usvajanju Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Bosiljevo te donosi Odluku da Općina Bosiljevo nije obvezna izraditi procjenu 

rizika od velikih nesreća prema smo-procjeni utvrđivanja obveze Općine Bosiljevo iz članka 

17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/14). (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 

5/19). 

U Proračunu Općine Bosiljevo za 2020. godinu za funkcioniranje sustava civilne zaštite 

osigurana su sredstva kako slijedi: 

 

Red.broj              OPIS AKTIVNOSTI      IZNOS (kuna) 

1. Vatrogasna zajednica-DVD-JVP Karlovac 150.000,00 

2. Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa 10.000,00 

3. HGSS- Stanica Ogulin 5.000,00 

 UKUPNO: 165.000,00 

   

 Temeljem navedenih aktivnosti i uloženih sredstava u razvoj sustava civilne zaštite, 

Općina Bosiljevo je na približno zadovoljavajućoj razini organizacije za nesreće i velike 

katastrofe. 

 Po potrebi može se računati na pomoć snaga i sredstva susjednih gradova i općina, 

županijskih postrojbi i snaga Hrvatske vojske. 

 

 Ova Analiza stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

 

KLASA:023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-04    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Bosiljevo, 12.03.2020.     Marijan Mateša 
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 4. 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 

dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

(„Narodne novine“ broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine Bosiljevo („Glasnik Općine 

Bosiljevo“ broj 01/18 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj 

dana 12.03.2020. godine usvojilo je  

 

PLAN RAZVOJA 

sustava civilne zaštite  Općine Bosiljevo za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima 

 

I. UVOD 

 

 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 

godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za 2019. 

godinu, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za 2020. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja 

sustava civilne zaštite). 

 

 II. PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

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

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  

 

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

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

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

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

 

Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika 

nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik. 

Jedinica lokalne samouprave (Općina) obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava 

uvjete za rad stožera civilne zaštite. 

 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano 

ažurirati. 
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Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo osnovan je Odlukom načelnika Općine Bosiljevo 

(KLASA: 022-05/17-01/06, URBROJ: 2133/12-01/01-17-01, Općina Bosiljevo 

01.08.2017.god.).  

 

Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo tijekom 2020. godine treba provesti slijedeće 

mjere: 

a) održati sjednicu, 

b) upoznati se s planom djelovanja civilne zaštite 

c) po potrebi izmijeniti/dopuniti sastav Stožera civilne zaštite, 

d) unutar svog sastava definirati koordinatore na lokaciji za pojedine očekivane izvanredne 

događaje (koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

načelnik Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo iz redova operativnih snaga sustava civilne 

zaštite, a isti procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite), 

e) pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

 

       2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne  snage vatrogastva 

određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

 

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

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

posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite 

(NN 82/15 i 118/18), planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 

 

Vatrogasna zajednica općine Bosiljevo udružuje 3 DVD-a, kao okosnica ukupnog sustava 

civilne zaštite na području Općine i u 2020. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet 

sustava civilne zaštite.  

 

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni 

resursi, postupanja i obaveze i glede sustava civilne zaštite Općine. Vatrogasna zajednica i 

DVD-ovi osposobljavaju se i opremaju koordinirano s općinskom postrojbom civilne zaštite 

opće namjene. 

 

Sukladno planskoj dokumentaciji iz područja zaštite od požara status središnjeg dobrovoljnog 

vatrogasnog društva ima DVD Bosiljevo, dok status „ostalih“ dobrovoljnih vatrogasnih 

društava imaju DVD Grabrk i DVD Prikuplje.  

 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi DVD-ova za 2020. godinu 

potrebna je kontinuirana edukacija operativnih i ostalih članova sva 3 dobrovoljna vatrogasnih 

društava za moguće požare, tehničke intervencije, akcidente, poplave i slično.  

 

 



BROJ 1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOSILJEVO STR 12 

U području rada s članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj 

mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. 

 

Sredstva za financiranje provedbe vatrogasne djelatnosti planiraju se temeljem članaka 110. i 

111. Zakona o vatrogastvu (NN-125/19).  

 

Ključne aktivnosti u 2020. godini: 

a) vatrogasne postrojbe sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite (a ne 

samo tradicionalno vatrogasne aktivnosti); 

b) jasno definirati rukovođenje složenijim intervencijama na terenu, način 

koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Općine Bosiljevo te žurnim službama i 

operativnim snagama sustava civilne zaštite; 

c) provesti zadaće Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Bosiljevo u 2020. godini, 

d) surađivati s vatrogasnim zajednicama susjednih gradova i općina glede razvoja 

vatrogastva, ali i međusobne ispomoći kod djelovanja u sustavu civilne zaštite 

na području Općine i okolnog područja; 

e) materijalno opremanje DVD-ova prilagoditi i potrebama djelovanja po mjerama 

civilne zaštite (osigurati dio opreme koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju 

akcija zaštite i spašavanja ljudi i imovine), no nabavu opreme prvenstveno 

provesti u skladu s Planom zaštite od požara Općine Bosiljevo te propisima koji 

reguliraju minimum opremljenosti vatrogasnih postrojbi; 

f) organizirati javnu pokaznu vježbu – poželjno povezati ovu zadaću s ostalim 

subjektima sustava civilne zaštite na području općine, odnosno sukladno Planu 

zaštite i spašavanja općine. 

 

3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE     

GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

 

3.1.  Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa 

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

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 

križa. 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

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

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 

križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje 

djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu 

djelovanja civilne zaštite. 

 

Na području općine Bosiljevo djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa.  

Valja istaknuti kako na području Općine Bosiljevo djeluje jedna ordinacija opće medicine u 

sklopu Doma zdravlja Duga Resa, dok je hitna medicinska služba organizirana putem jednog 

tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.  

Spomenute pravne osobe će provoditi zdravstvenu zaštitu stanovništva u slučaju nesreće ili 

katastrofe, stoga ih je potrebno uključivati u vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
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Ključne aktivnosti u 2020. godini: 

a) Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa će tijekom 2020. godine Općini 

Bosiljevo, sukladno svojim javnim ovlastima i Zakonu o sustavu civilne zaštite 

dostaviti plan svojih aktivnosti i način koordinacije (predstavnike) za djelovanja na 

području Općine. 

b) Koordinatori/predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa će se planski 

predstaviti i uključiti u integriranu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Duga Resa tijekom 2020. godine. 

 

3.2.  Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Ogulin 

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike Hrvatske kao 

neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 

Hrvatske gorske službe spašavanja. 

 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 

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

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Zakona o sustavu CZ, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

HGSS - Stanica Oguli, sukladno svojim javnim ovlastima i Zakonu o sustavu civilne zaštite 

treba dostaviti plan svojih aktivnosti. 

 

Predstavnik HGSS-a – Stanice Ogulin član je Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo te će 

biti kontakt točka u smislu koordinacije za djelovanja na području Općine. 

 

Ključne aktivnosti u 2020. godini: 

Stanica će se planski predstaviti i po mogućnosti uključiti u integriranu vježbu operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo tijekom 2020. godine. 

 

4. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine Bosiljevo, 

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

pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju 

sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne 

zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno 

odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i planovima Općine. 

 

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

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

 

Ključne aktivnosti u 2020. godini: 

Predstavnici udruga čije se planira angažiranje u sustavu civilne zaštite na području općine 

Bosiljeva biti će nazočni integriranoj pokaznoj vježbi civilne zaštite u 2020. godini. 
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5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI 

 

Postrojbe civilne zaštite 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bosiljevo osniva se za provođenje mjere 

civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve 

pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.  

 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, 

jedinice lokalne samouprave mogu osnovati postrojbe civilne zaštite opće namjene za 

provođenje mjera civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, 

spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Općinski načelnik 30. kolovoza 2019. donio je Odluku o usvajanju Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Bosiljevo, (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 5/19), te Odluku da Općina 

Bosiljevo nije obvezna izraditi procjenu rizika od velikih nesreća prema samo-procjeni 

utvrđivanja obveze Općine Bosiljevo iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 

82/14).  

U skladu sa navedenom Odlukom nije potrebno osnivanje i popunjavanje postrojbi civilne 

zaštite.  

Provođenje aktivnosti stožera u 2020. godini: 

Uključivanje u vježbe operativnih snaga civilne zaštite na području Općine Bosiljevo. 

 

Povjerenici i njihovi zamjenici civilne zaštite 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i 

uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti 

građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 

sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, 

sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje 

pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje 

u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 

civilne zaštite. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera 

civilne zaštite Općine Bosiljevo. 

Općinski načelnik donio je 23.10.2013. Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika civilne 

zaštite u Općini Bosiljevo (KLASA: 022-05/13-01/01, URBROJ: 2133/12-01/01-13-29).  

Provođenje aktivnosti povjerenika i zamjene povjerenika u 2020. godini: 

Provesti početno osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika te    ih  

redovito uključivati u vježbe operativnih snaga civilne zaštite na području Općine Bosiljevo. 

 

6. KOORDINATOR NA LOKACIJI  

 

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite određuje 

koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine 

posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje 

posljedice izvanrednog događaja, temeljem čl. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i 

načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16).  
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Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

mjerodavnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite.  

 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom 

načelnik Stožera civilne zaštite iz redova snaga sustava civilne zaštite po osnivanju 

operativnih snaga civilne zaštite.  

Koordinator na lokaciji u slučaju velike nesreće i katastrofe je osoba koja koordinira 

aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije. 

 

7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

  

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

odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od 

interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu 

organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama 

Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 

Općinsko vijeće donijelo je 20. listopada 2017. godine Odluku o određivanju operativnih 

snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Bosiljevo, Klasa: 023-

05/17-01/04, Urbroj: 2133/12-01/01-17-08. 

 

Provođenje aktivnosti  u 2020. godini: 

 Izraditi operativni plan na temelju dobivene odluke Općinskog načelnika. 

( Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada,   prije,  za vrijeme 

ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje 

snaga i provođenja zadaća odgovoran. ) 

 

III. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

 

U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska 

podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom 

kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja.  

 

Provođenje aktivnosti  u 2020. godini: 

a) nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa 

b) provjeriti čujnost sirena na području Općine Bosiljevo. 

IV. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno 

je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga.  
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Financiranje sustava civilne zaštite po projekciji Proračuna Općine Bosiljevo za razdoblje od 

2020. do 2023. godine je slijedeće: 

  

 

Red.broj OPIS NAMJENE / NAZIV 

KORISNIKA 

PLAN (kuna) 

2020. 2021. 2022. 

1. Vatrogasna zajednica-DVD  150.000,00 120.000,00 120.000,00 

2. Gradsko društvo Crvenog križa Duga 

Resa 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

3. HGSS- Stanica Ogulin 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 UKUPNO: 165.000,00 135.000,00 135.000,00 

 

 

V. OSNOVNE ZADAĆE OPĆINE BOSILJEVO GLEDE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE  

 

Osnovne zadaće Općine Bosiljevo glede sustava civilne zaštite su: 

a) periodično ažurirati postojeće dokumente Procjene ugroženosti i Plana zaštite i 

spašavanja Općine, 

b) jačati spremnost svih operativnih snaga civilne zaštite u jedinstvenom sustavu, s 

prioritetom osposobljavanja i opremanja Vatrogasne zajednice općine Bosiljevo za 

isto, te redefiniranjem udruga građana i pravnih osoba koje su od interesa za sustav 

civilne zaštite Općine (po potrebi donošenjem nove Odluke); 

c) nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih 

nesreća i katastrofa, 

d) upoznati stanovnike Općine sa sadržajem planske dokumentacije iz područja zaštite 

putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Općine, 

e) manifestacije vezane uz obilježavanje Dana Civilne zaštite, Dana vatrogastva i 

Mjeseca zaštite od požara, Međunarodnog dana Crvenog križa, Dana broja 112, 

Dana planeta Zemlje, Dana voda i druge datume treba iskoristiti za prezentaciju rada 

i dostignuća sudionika sustava civilne zaštite; 

f) održati planiranu pokaznu vježbu u 2020. godine i organizirano informirati sve 

cjeline sustava po novinama i načinima koordinacije, 

g) pratiti donošenje provedbenih propisa po Zakonu o sustavu civilne zaštite i 

dopunjavati svoje aktivnosti (novi dokumenti civilne zaštite, organizacija volontera - 

dragovoljaca u postrojbu civilne zaštite) 

h) osigurati kroz proračun planirana sredstva  

 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo za 2020. godinu mora donijeti: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite u Općini Bosiljevo za 2019. godinu, 

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za 2020. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo za period 

od 2020. do 2023. 

Općinski načelnik Općine Bosiljevo mora donijeti: 

- Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Bosiljevo u 2020. godini. 



BROJ 1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOSILJEVO STR 17 

Stožer civilne zaštite treba izraditi 30 dana prije održavanja vježbi civilne zaštite elaborat za 

vježbu civilne zaštite. 

Ovaj Plan razvoja stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Bosiljevo. 

                                                                     

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                       Marijan Mateša 

 

KLASA: 023-05/20-01/1  

URBROJ: 2133/12-03-20-05 

Bosiljevo,  12.03.2020.                                       
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 5. 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15, 118/18), članka 54., 56. i 57. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 

planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) te članka 30. Statuta Općine Bosiljevo („Glasnik 

Općine Bosiljevo“ broj 01/18 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici 

održanoj dana 12.03.2020. godine usvojilo je  

  

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo 

za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

 

 

I. UVOD 

 

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18 - u daljnjem tekstu: 

Zakon) određeno je da 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 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.  

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti 

te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, propisano je da se 

Smjernicama definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci te potrebne 

mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za 

koje se donose i to na svim područjima sustava civilne zaštite. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse 

i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 

rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja 

posljedica velike nesreće ili katastrofe.  

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno 

rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti 

mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i 

spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već 

nastupila.  

Smjernicama se utvrđuje i način provođenja kontinuiranog nadzora njihovog provođenja s 

nositeljima, način izvješćivanja odgovorne osobe te izrada, predlaganje i usvajanje 

interventnih mjera kada se utvrde značajna odstupanja koja ugrožavaju ostvarivanje 

pojedinačnih ili sveukupnog cilja na području civilne zaštite. 
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Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje i ažuriranje Plana civilne zaštite, Procjene 

rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za 

daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani 

proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav 

civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za 

provedbu zadaća svih operativnih snaga. 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s ciljem 

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava civilne zaštite, a koristeći polazišta i zaključke iz izvještaja o stanju sustava 

civilne zaštite na području Općine Bosiljevo, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo za razdoblje četverogodišnje razdoblje. 

 

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

samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 

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

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

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

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

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

u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: 

– donosi plan djelovanja civilne zaštite, 

– donosi plan vježbi civilne zaštite, 

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

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

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

civilne zaštite, 

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

i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

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

operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, 

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 

redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite, 

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

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

dobara i okoliša, 

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

zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika, 

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

resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
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Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim 

nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 

II. SMJERNICE 

 

 1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava 

civilne zaštite:  

a) stožer civilne zaštite 

b)  operativne snage vatrogastva 

c)  operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d)  operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e)  udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori  na lokaciji 

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite  

 

Cilj: osigurati odgovarajuću veličinu operativnih snaga koje će se moći učinkovito 

suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje velike nesreće, odnosno svesti 

posljedice nesreće na najmanju moguću mjeru. 

  

 a) STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

 

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

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

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

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 

djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Radom Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi 

velika nesreća rukovođenje preuzima Općinski načelnik. 

Općinski načelnik Odlukom osniva Stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove Stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

upravnog tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za 

sustav civilne zaštite. 

Članove Stožera Općinski načelnik imenuje nakon svakih lokalnih izbora, najkasnije u roku 

od 30 dana od dana stupanja na dužnost. 

Općinski načelnik je donio dana 01. kolovoza 2017. godine Odluku o osnivanju Stožera 

civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 

Općine Bosiljevo.  

Rad Stožera uređen je Poslovnikom o radu Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo.  

Članovi Stožera dužni su završiti osposobljavanje prema Programu osposobljavanja članova 

stožera civilne zaštite kojega donosi nadležni ministar. 
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Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu civilne zaštite potrebno je u razdoblju 

2020. do 2023. godine nastaviti s obukom i opremanjem članova Stožera opremom. 

 Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo potrebno je upoznati s novim Zakonom, 

odnosno sa mjerama, ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava civilne zaštite, 

sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom.  

 

 b) OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA  

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju 

u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 

vatrogastva.  

Na području Općine Bosiljevo djeluju Vatrogasna zajednica općine Bosiljevo te vatrogasna 

društva: DVD Bosiljevo, DVD Grabrk i DVD Prikuplje. 

U razdoblju od 2020. do 2023. godine, nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja 

dobrovoljnih vatrogasaca, te istovremeno raditi na edukaciji stanovništva vezano za  osnove 

zaštite od požara i drugih vrsta opasnosti, s naglaskom na preventivnom djelovanju. 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 

potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga potrebno je raznim 

svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja 

sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.  

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove 

Smjernice.  

 

c) OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA  

 

 Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna 

osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog 

Crvenog križa. 

 Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Duga 

Resa koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom 

Crvenom križu (NN-71/10), Statutu Hrvatskog Crvenog križa (NN-56/11) i drugim važećim 

propisima.  

Općina Bosiljevo će u periodu od 2020. do 2023. godine nastaviti sa financiranjem Gradskog 

društva Crvenog križa Duga Resa sukladno važećim propisima. 

 

 

     d) OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANNJA 

 

 Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao 

neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 

Hrvatske gorske službe spašavanja. 
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Operativna snaga Hrvatske gorske službe spašavanja je Hrvatska gorska služba spašavanja-

Stanica Ogulin koja je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama i izvršava obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima 

se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sastavu civilne 

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

Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

Općina Bosiljevo će u periodu od 2020. do 2023. godine nastaviti sa financiranjem Hrvatske 

gorske službe spašavanja sukladno važećim propisima. 

 

      e) UDRUGE 

 

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

udruge, lovačka društva), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je 

osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i 

intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava 

civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Bosiljevo će 

organizirati po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite.  

 

f) POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

Postrojbe civilne zaštite  

 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, 

jedinice lokalne samouprave mogu osnovati postrojbe civilne zaštite opće namjene za 

provođenje mjera civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, 

spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Općinski načelnik 30. kolovoza 2019. donio je Odluku o usvajanju Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Bosiljevo, (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 5/19), te Odluku da Općina 

Bosiljevo nije obvezna izraditi procjenu rizika od velikih nesreća prema samo-procjeni 

utvrđivanja obveze Općine Bosiljevo iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 

82/14).  

 

U skladu sa navedenom Odlukom nije potrebno osnivanje i popunjavanje postrojbi civilne 

zaštite.  

 

  Povjerenici civilne zaštite  

 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Općinski načelnik za pojedinačnu 

stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja 

naselja sukladno članku 34. stavak 1. Zakona.  
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Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:  

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite,  

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,  

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite,  

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,  

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.  

Općinski načelnik Općine Bosiljevo je dana 23.10.2013. godine donio Odluku o imenovanju 

povjerenika i zamjenika Civilne zaštite u Općini Bosiljevo (KLASA: 022-05/13-01/01, 

URBROJ: 2133/12-01/01-13-29).  

 

g) KOORDINATOR NA LOKACIJI  

 

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

mjerodavnim Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite.  

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom 

načelnik Stožera civilne zaštite iz redova snaga sustava civilne zaštite po osnivanju 

operativnih snaga civilne zaštite.  

 

 

 h) PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Bosiljevo su one pravne osobe koje 

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

nositelji tih djelatnosti na području općine Bosiljevo.  

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi 

plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 

odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 

 2. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Općinski načelnik 30. kolovoza 2019. donosi Odluku o usvajanju Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Bosiljevo te donosi Odluku da Općina Bosiljevo nije obvezna izraditi procjenu 

rizika od velikih nesreća prema samo-procjeni utvrđivanja obveze Općine Bosiljevo iz članka. 

17 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18). 
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III. ZAKLJUČAK 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bosiljevo za period od 2020. 

do 2023. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

Za provedbu ovih Smjernica osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Općine 

Bosiljevo u skladu sa godišnjim planovima i mogućnostima.  

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marijan Mateša 

 

KLASA:023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-06 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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 6. 

Na temelju članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara ( “ Narodne Novine “ broj 92/10) i 

članka 30. Statuta Općine Bosiljevo ( “Službeni glasnik Općine Bosiljevo 01/18, 02/18) 

Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22.  sjednici održanoj 12.03.2020. godine donosi 

 

    

 

ODLUKU 

O usklađenju Plana zaštite od požara Općine Bosiljevo 

 

 

     Članak 1. 

 

U Planu zaštite od požara Općine Bosiljevo, oznaka PZ-08/15, izrađenog od strane tvrtke 

Zaštita projekt d.o.o., Vladimira Nazora 8, Karlovac, usvojenog odlukom Općinskog vijeća 

Općine Bosiljevo o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine 

Bosiljevo i Plana zaštite od požara Općine Bosiljevo dana 30.07.2015. godine (“ Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo br. 14/2015)  na stranici 13. Tablica 1.1. Plan aktiviranja 

operativnog stožara mijenja se i glasi: 

 

 

OPERATIVNA 

NADLEŽNOST 

IME I 

PREZIME 

DUŽNOST BROJ 

TELEFONA 

BROJ 

OPERATIVNIH 

VATROGASACA 

 

 

 

 

 

OPĆINA 

BOSILJEVO 

MATIJA 

MARKUŠIĆ 

ZAPOVJEDNIK 

VZ OPĆINE 

BOSILJEVO 

091/9420-

930 

 

 

 

 

 

           21 

JOSIP 

ŠPEHAR 

ZAMJENIK 

ZAPOVJEDNIKA 

VZ OPĆINE 

BOSILJEVO 

091/3952-

203 

MATIJA 

MARKUŠIĆ 

ZAPOVJEDNIK 

DVD-a 

BOSILJEVO 

091/9420-

930 

MARIO 

RENDULIĆ 

ZAMJENIK 

ZAPPOVJEDNIKA 

DVD-a 

BOSILJEVO 

091/5499-

706 
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Na istoj stranici Tablica 1.3. Popis vatrogasnih vozila u DVD Grabrk mijenja se i glasi: 

 

Namjena 

vozila 

Marka i tip 

vozila 

Registarska 

oznaka 

God. 

proiz. 

              Sredstvo za gašenje 

VODA    

( L) 

PJENA  

( L) 

PRAH   

( KG) 

CO2          

( KG) 

NV ZASTAVA 

650 AN 

KA 516  

HK 

1986 2000    

 

 

     Članak 2. 

 

Na stranici 14. Tablica 1.4. Popis uređaja vatrogasne radio veze u VZ BOSILJEVO mijenja se 

i glasi: 

 

Vatrogasna 

postrojba 

                               Radio stanice 

Proizvođač        Tip  Broj uređaja 

(kom) 

   Vrsta 

DVD 

BOSILJEVO-

središnje 

društvo-

postrojba s 

područjem 

odgovornosti 

  

 

 

HYTERA 

 

 

 

       2 

 

 

DVD GRABRK 

 HYTERA        2  

DVD 

PRIKUPLJE 

 HYTERA         2  
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Članak 3. 

 

Na stranici 16. Tablica 1.1.1. Plan aktivacije vatrogasnih snaga mijenja se i glasi: 

 

POŽARNI SEKTOR- BOSILJEVO OPERATIVNIH 

VATROGASACA 

ZAPOVJEDNIK 

SEKTORA 

MATIJA MARKUŠIĆ  091/9420-930 21 

NAZIV 

POSTROJBE 

DVD 

KA

T 

IME I 

PREZIME 

DUŽNOST VPN 

TEL. 

MOB. 

TELEFON 

 

BOSILJEVO A MATIJA 

MARKUŠ

IĆ 

ZAPOVJEDN

IK 

 091/9420-930  

10 

MARIO  

RENDULI

Ć 

ZAMJENIK  091/5499-706 

GRABRK B IVICA 

TONKOVI

Ć 

ZAPOVJEDN

IK 

 099/6993168  

6 

JURAJ 

ŽUPAN 

ZAMJENIK   

PRIKUPLJE C MLADEN 

ŠPELIĆ 

ZAPOVJEDN

IK 

 098/9807188  

5 

ZLATKO 

KASUNIĆ 

ZAMJENIK  091/5357-036 

  

 

     Članak 4.  

 

Na stranici 17. naslov Vatrogasna zajednica Općine Bosiljevo mijenja se i glasi: 

 

         VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BOSILJEVO OPERATIVNIH 

VATROGASACA IME I PREZIME DUŽNOST VPN 

TELEFON 

MOB. 

TELEFON 

MATIJA 

MARKUŠIĆ 

ZAPOVJEDNIK  091/9420-930  

          21 

JOSIP ŠPEHAR ZAMJENIK 

ZAPOVJEDNIKA 

 091/3952-203 
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Članak 5. 

 

Na stranici 20. naslov Opskrba hranom i vodom mijenja se i glasi: 

 

                                               Opskrba hranom i vodom 

Naziv pravne ili fizičke osobe Broj telefona te ime i prezime kontakt osobe 

Gavranović d.o.o. 

- trgovina Bosiljevo i Grabrk 

047/295-722 Marija Sečen 

Gavranović d.o.o. 

-trgovina Pribanjci 

047/804-650 Zdenka Ropar 

 

Članak 6. 

 

U prilozima iz točke 14. Plana zaštite od požara naslov Prilog br.1.- Popis vatrogasnih vozila 

u požarnom sektoru Bosiljevo mijenja se i glasi: 

 

Dobrovoljna 

vatrogasna 

postrojba 

Namje

na 

vozila 

Marka i tip 

vozila 

Registarsk

a oznaka 

God. 

proi

z. 

Sredstvo za gašenje 

VOD

A    ( 

L) 

PJEN

A  ( 

L) 

PRA

H   ( 

KG) 

CO2          

( 

KG) 

DVD 

Bosiljevo-

središnje 

društvo-

postrojba s 

područjem 

odgovornosti 

NV MERCEDES 

N2 

KA973CJ 1974 2400   20     /    / 

TR HYUNDAI 

FURG 

KA103AV 1996   /      /   /   / 

TR TAM 60 T KA197FM 1997   /   /   /   / 

DVD 

GRABRK 

NV ZASTAVA 

650AN 

KA516HK 1986 2000   /   /    / 

TR RENAULT 

TRAFFIC 

KA396B 1996    /    /   /  / 

DVD 

PRIKUPLJE 

GPV TAM 110 

T10 

KA713GK 1979 4600   /     /   / 

NVT VW 281 KA243EI 1981   /   /   /  / 
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Prilog br. 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga u požarnom sektoru B 

mijenja se i glasi: 

 

 

Vatrogasna 

postrojba 

                               Radio stanice 

Proizvođač        Tip  Broj uređaja 

(kom) 

   Vrsta 

DVD 

BOSILJEVO-

središnje 

društvo-

postrojba s 

područjem 

odgovornosti 

  

 

 

HYTERA 

 

 

 

       2 

 

 

DVD GRABRK 

 HYTERA        2  

DVD 

PRIKUPLJE 

 HYTERA         2  

 

 

Prilog br.3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u požarnom sektoru Bosiljevo: 

 

 

Vatrogasna 

postrojba 

Z
aš

ti
tn

a 
o
d
je

ća
 z

a 

v
at

ro
g
as

ca
 E

N
 4

6
9

 

O
d
ij

el
o
 z

a 
g
aš

en
je

 

o
tv

o
re

n
o
g
 p

ro
st

o
ra

 

E
N

 1
5
6
1
4
 

Čizme HRN EN 

15090:2007 

V
at

ro
g
as

n
e 

ru
k
av

ic
e 

H
R

N
 E

N
 

6
5
9
:2

0
0
8

 
V

at
ro

g
as

n
a 

k
ac

ig
a 

V
at

ro
g
as

n
a 

za
št

it
n
a 

p
o
tk

ap
a 

Z
aš

ti
tn

i 
p
o
ja

s 
za

 

v
at

ro
g
as

ca
 

Za 

navlačenje 

S 

vezicama 

DVD 

BOSILJEVO-

središnje 

društvo-

postrojba s 

područjem 

odgovornosti 

 

 

 

10 

 

 

 

14 

 

 

 

   11 

 

 

 

    10 

  

 

 

13 

 

 

 

  25 

 

 

 

  13 

 

 

 

  20 

DVD 

GRABRK 

    15     15    15      / 15      23   15   20 

DVD 

PRIKUPLJE 

      3     10    11       /    10   10    10   10 

 

 

 

 



BROJ 1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOSILJEVO STR 30 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo” a sastavni je dio Plana iz članka 1. ove Odluke. 

 

 

 

                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Marijan Mateša 

 

 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-07 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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 7. 

 

 

Na temelju članka 49. stavak 4., članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 

životinja ( 102/17, 32/19), i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo ( Službeni glasnik Općine 

Bosiljevo broj 01/18, 02/18) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj 

12.03.2020. donijelo je 

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom  Odlukom se uređuju minimalni uvjeti, način držanja i kretanja kućnih ljubimaca koje 

im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja  te način 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te način postupanja s divljim životinjama 

pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Bosiljevo. 

 

Članak 2. 

 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje : 

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, 

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 

zanimanja za te životinje, 

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je 

napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik 

svjesno odrekao, 

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 

njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja te koje pokazuju napadačko 

ponašanje prema čovjeku, 

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka 

pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno 

odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 

6. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih 

i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova 

7. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 

zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 

8. slobodnoživuća mačka je mačka koja je rođena u divljini, nema vlasnika niti 

posjednika, 

9.  službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova 

pojedinih državnih tijela. 
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Članak 3. 

 

Ova se odluka ne odnosi na držanje službenih pasa hrvatske vojske i policije i na lovačke pse 

u organiziranim aktivnostima ( lov, izložbe, smotre ) 

 

 

II UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

 

Članak 4. 

 

Posjednik je dužan:  

1. Osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno 

predviđenim Zakonom o zaštiti životinja I ovom Odlukom, 

2. Kućnim ljubimcima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od 

vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje,  

3. Označiti mikročipom psa i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu  o veterinarstvu, 

4. Onemogućiti bijeg i kretanje psa iz prostorija, nastambi ili prostora u kojem je 

smješten bez nadzora, 

5. Na vidljivom mjestu ostaviti oznaku koja upozoravana psa, 

6. Pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i njegu bolesnih i 

ozlijeđenih životinja, 

7. Osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup 

svježoj pitkoj vodi, 

8. Redovito održavati čistim proctor u kojem borave kućni ljubimci. 

Posjednik ne smije: 

1. Zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu I njegu, 

2. Ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, 

ozljede ili strah, 

3. Držatii postupati s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost 

ljudi, posebice djece te životinja, 

Zabranjeno je: 

1. Bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, 

2. Trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 

3. Držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez 

omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora, 

4. Vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta 

nije izvedivo, 

5. Trajno I samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili 

boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki 

object ili imovinu te je posjednik dužan osigurati njihov svakodnevni nadzor, kao i 

uvjete držanja koji ne smiju ugrožavati zdravlje  i sigurnost ljudi I životinja. 

Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 

držanje i  kretanje psa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju psa posjednik 

ne smije koristiti metode koje kod psa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 
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Općina Bosiljevo putem komunalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, 

odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom. 

 

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama 

 

Članak 5. 

 

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada, kretanje kućnih ljubimaca u 

zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgradate obvezu čišćenja tih prostorija i prostora 

koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 

vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ich na način da ne ometaju mir 

sustanara ili  na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolinih 

nekretnina. 

 

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 

obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.  

Psi se moraju držati tako da ne ometaju utvrđeni kućni red i mir te sigurnost građana. 

  

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine 

 

Članak 6. 

 

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod 

nadzorom posjednika. 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima javne namjene zu dopuštenje vlasnika, 

odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

Ukoliko je kućni ljubimac (pas) utvrđen kao opasan, obvezna je i upotreba zaštitne košare 

(brnjice), a psa ne smiju izvoditi osobe koje nisu njegovi vlasnici. 

 

Članak 7. 

 

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 

igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i 

vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 

sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora. 

Članak 8. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu 

nositi pribor za čišćenje (vrećicu, papir i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni 

ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Obveza čišćenja odnosi se i 

na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do 

onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo 

hranjenje (posude za hranu i slična ambalaža i predmeti). 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac 

onečisti. 
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Članak 9. 

 

Odredbe ove Odluke o ograničavanju kretanja pasa ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba. 

 

Postupanje s opasnim psima 

 

Članak 10. 

 

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim 

psima. 

 

 Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru ili objektu primjerene veličine, iz 

kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju 

biti zaključana. 

  

 Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto 

upozorenje: »OPASAN PAS«.  

 

Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu. 

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti od vlasnika 

opasnog psa potvrdu kojom se potvrđuje da je pas prošao sve mjere propisane Pravilnikom o 

opasnim psima. 

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, a pas je opasan za okolinu, komunalni 

redar sastavlja službeni zapisnik i obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje 

postupanje. 

 

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca 

 

Članak 11. 

 

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnog ljubimca i spriječiti svako 

neplanirano i neregistrirano razmnožavanje.  

 

Na području Općine Bosiljevo propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja pasa starijih od 9 mjeseci i mačaka starijih od 7 mjeseci osim u slučajevima: 

− Ako je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja 

nadležnog tijela. 

 

Slobodnoživuće mačke 

 

Članak 12. 

 

Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke.Hranilišta se postavljaju 

na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne površine od strane 

udruga za zaštitu životinja i uvjeta propisanih rješenjem nadležnog upravnog tijela. 
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U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, 

zaštitu građana provode osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni 

radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti. 

  

III NAČIN POSTUPANJA S  NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 

 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Članak 13. 

 

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 

njegov nestanak komunalnom redaru Općine Bosiljevo, a u roku od 14 dana od dana gubitka 

psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje 

Upisnika kućnih ljubimaca. 

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 

vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. Troškove 

zbrinjavanja životinje snosi jedinica lokalne samouprave, a nakon  vraćanja posjedniku ili 

nakon utvrđivanja posjednika, troškove zbrinjavanja naplaćuju se posjedniku. 

 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Članak 14. 

 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje 

obavijestiti komunalnog redara, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. 

 

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te 

se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. 

Troškove skloništa za primljenu životinju sa područja Općine Bosiljevo snosi Općina 

Bosiljevo temeljem sklopljenog ugovora. 

 

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Bosiljevo ima potpisan ugovor objavljen je na 

mrežnim stranicama Općine Bosiljevo www.bosiljevo.hr . 

 

 

Članak 15. 

 

Ako se utrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku 

štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosiljevo.hr/
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IV NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

 

Divljač i zaštićene divlje vrste 

 

Članak 16. 

 

Divlje životinje koje su pronađene na području Općine Bosiljevo izvan prirodnog staništa , 

sklonište za životinje sakuplja i vraća u prirodno stanište ako je to moguće. 

Ako divlju životinju nije moguće vratiti u njezino prirodno stanište, sklonište za životinje je 

prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, ako je najbliži 

lovoovlaštenik ne može prihvatiti smješta se u zoološki vrt ako je to moguće. 

Ako se divlja životinja ne može vratiti u prirodno stanište ili lovište niti smjestiti u sklonište 

ili zoološki vrt, životinja se može usmrtiti. 

Divlje životinje koje su navedene kao divljač, a obitavaju na površinama izvan lovišta Općine 

Bosiljevo štite se sukladno propisima o lovstvu. 

 

V ZAŠTITA ŽIVOTINJA 

 

Poticanje zaštite životinja 

 

Članak 17. 

 

Općina Bosiljevo će prema obvezama utvrđenoj  Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj 

svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja. 

 

Obveza pružanja pomoći životinji 

 

Članak 18. 

 

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu 

pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći. 

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i 

bolesnim životinjama zatečenim na području Općine Bosiljevo, mora organizirati i financirati 

Općina temeljem sklopljenog ugovora. 

Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik. 

 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 

 

Članak 19. 

 

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim 

površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe 

bez suglasnosti nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. 
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Članak 20. 

 

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim 

drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno 

Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima. 

VI NADZOR 

 

Ovlasti komunalnog redara 

 

Članak 21. 

 

Nadzor nad ovom Odlukom obavlja komunalni redar.  

U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika 

ukoliko se prilikom provođenja nadzora  ili  izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje 

otpora. 

 

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te 

prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

 

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 

1. Pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba 

nazočnih nadzoru, 

2. Ući u prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, 

3. Uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 

4. Zatražiti od stranaka podatke i dokumentaciju, 

5. Prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, 

6. Očitati mikročip, 

7. Podnositi kaznenu prijavu, ili optužni prijedlog, 

8. Obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom nadzora  

 

O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju 

komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. 

 

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom, komunalni 

redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan 

sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pismeno rješenje. 

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana dostave 

rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja. 
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Članak 22. 

 

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada: 

1. U provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojeg se 

može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi 

nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili 

velikim strahom, 

2. Posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, 

odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to 

može potvrditi 

3. Posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, 

bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog 

ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije, 

4. Posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje 

mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih 

životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu 

udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje 

životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima 

5. Posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog 

psa 

6. Posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 

odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca, 

7. Uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 

ministarstva 

8. Posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca 

9. Utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu 

mladunčad 

10. Posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svhe 

 

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiji ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja 

upućuje na mučenje ili ubijanje životinja. 

 

 

VII NOVČANE KAZNE  

 

Članak 23. 

 

Novčanom kaznom od 100,00 kn – 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako postupa 

protivno odredbama članaka 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11.,   ove odluke.  

 

Članak 24. 

 

Za prekršaj iz članaka 6., 7. i 8. ove odluke komunalni redari mogu od osoba koje zateknu u 

prekršaju naplaćivati novčanu kaznu na licu mjesta, u iznosu od 100,00 kuna, bez prekršajnog 

naloga, uz izdavanje potvrde. 

 



BROJ 1 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOSILJEVO STR 39 

Članak 25. 

 

Novčanom kaznom od 500 do 10.000 kuna kaznit će se pravna osoba koja postupa protivno 

odredbama iz članka  11., i 16. ove odluke 

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja  kućnih 

ljubimaca ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj  02/18 ). 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

          Marijan Mateša 

 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-08 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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 8. 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Bosiljevo ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo „ broj 

01/18 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj 12.03.2020. godine, 

donijelo je  

 

   

PRAVILNIK 

O DODJELI JEDNOKRATNE POTPORE STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE 

BOSILJEVO 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i kriteriji dodjele jednokratne potpore studentima 

Općine Bosiljevo. 

Sredstva za dodjelu potpore iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine 

Bosiljevo, a pojedinačni novčani iznos ovisi o broju pristiglih zahtjeva te se isti utvrđuje 

svake akademske godine Odlukom Općinskog načelnika. 

 

II. OPĆI UVJETI 

Članak 2. 

Student ima pravo na jednokratnu potporu samo kada prvi puta redovno upisuje pojedinu 

godinu studija. U slučaju da student godinu ne završi u cijelosti, odnosno slijedeću godinu 

upiše parcijalno te ukoliko promijeni studij tijekom studiranja ne ostvaruje pravo na 

jednokratnu potporu za onu godinu za koju je ostvario na prijašnjem studiju. 

     Članak 3. 

Pomoć se isplaćuje jednokratno za tekuću akademsku godinu za koju se podnosi zahtjev. 

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik. 
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III. UVJETI ZA DODJELU POMOĆI 

Članak 4. 

Pravo na pomoć imaju: 

1. studenti državljani RH s prebivalištem na području Općine Bosiljevo 

2. studenti svih godina studija 

3. studenti koji nisu stariji od 26 godina 

4. studenti koji imaju status redovnog studenta 

5. studenti koji ne ponavljaju godinu 

Pomoć mogu ostvariti ukoliko udovoljavaju svim uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovog 

članka. 

IV. KRITRIJI ZA DODJELU POTPORE 

Članak 5. 

Za ostvarivanje prava na jednokratnu potporu student je dužan podnijeti pisani zahtjev 

temeljem objavljenog javnog poziva. 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bosiljevo, 

te se uz njega prilaže: 

• zahtjev u pisanom obliku 

• preslika osobne iskaznice 

• potvrda o statusu redovnog studenta 

priloženi dokumenti iz stavka 2. ovog članka ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 

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

Bosiljevo“ 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Marijan Mateša 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-09 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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 9. 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 

92/14) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 

02/18), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine 

donijelo je  

 

    

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na kč. 1781 k.o. Bosiljevo 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao  

k.č. 1781 k.o. Bosiljevo, put, površine 85 m2 , koja nekretnina dolazi  upisana u zk. ul. broj 1, 

k.o. Bosiljevo. 

 

Članak 2. 

 

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu, izvršit će provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo”. 
 
 
 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Marijan Mateša 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-10 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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 10. 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 

92/14) i članka 30. Statuta Općine Bosiljevo, ( Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 01/18 i 

02/18), Općinsko vijeće Općine Bosiljevo na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine 

donijelo je  

 

    

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na kč. 1782 k.o. Bosiljevo 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao  

k.č. 1781 k.o. Bosiljevo, put, površine 176 m2 , koja nekretnina dolazi  upisana u zk. ul. broj 1, 

k.o. Bosiljevo. 

 

Članak 2. 

 

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu, izvršit će provedbu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo”. 
 
 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             MARIJAN MATEŠA 

 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-03-20-11 

Bosiljevo, 12.03.2020. 
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Općinski načelnik 

 
 1. 

 

Na temelju članka 4., stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 

novine“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), članka 46. Statuta Općine Bosiljevo („Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo 01/18, 02/18), Općinski načelnik Općine Bosiljevo dana 31.01. 

2020. godine, donio je 

 

 

 

ODLUKU 

o preventivnoj i obveznoj preventivnoj  

dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji 

na području Općine Bosiljevo  

za period od 2020.-2023. godine 

 
 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezno preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD)  kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih 

bolesti na području Općine Bosiljevo za period od 2020.-2023. godine. 

 

Članak 2. 

 

DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Općine Bosiljevo, a sukladno Programu 

mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području 

Općine Bosiljevo (dalje u tekstu Program mjera) i Provedbenog plana preventivne i obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Bosiljevo (dalje u 

tekstu Provedbeni plan).  

 

Članak 3. 

 

Programom mjera i Provedbenim planom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, 

rokovi i način provedbe DDD mjera. Programom mjera i Provedbenim planom osigurava se 

sveobuhvatnost i ciljanost DDD mjera. Općina Bosiljevo donosi Program mjera i Provedbeni 

plan za svaku godinu. 
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Članak 4. 

 

Provedbu DDD mjera dužni su osigurati korisnici objekata pod sanitarnim nadzorom, 

odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama u kojima se obavljaju 

gospodarske djelatnosti i djelatnosti zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, 

ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i 

uklanjanje otpadnih voda te deponiji za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog 

prometa, u stambenim objektima i oko njih, na javnim površinama i u javnim objektima u 

Općini i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.  

 

Članak 5. 

 

Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera kao posebnih mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se iz Proračuna Općine Bosiljevo za:  

a) javne prometne površine, zelene površine i vodotoka.  

b) objekte komunalne infrastrukture,  

c) otvorene registrirane vodotoke u naselju,  

d) poslovne zgrade u vlasništvu Općine, te pripadajuće zemljište, pod uvjetom da nisu dani u 

najam.  

 

Članak 6. 

 

Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju vlasnici odnosno posjednici za:  

a) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene zgrade,  

b) poslovne objekte, poslove prostore i ustanove.  

 

Članak 7. 

 

Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD kao 

posebnih mjera iz članka 5.ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Bosiljevo za tekuću 

godinu. Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD 

kao posebnih mjera iz članka 6. ove Odluke osigurat će trgovačka društva, ustanove i druge 

pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom te vlasnici, posjednici ili 

nositelji upravljanja objektima.  

 

Članak 8. 

 

Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se sukladno važećim zakonskim propisima. 

DDD mjere provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe 

koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete (u 

daljnjem tekstu: izvršitelj DDD mjera). 
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Članak 9. 

 

Izvršitelj DDD mjera dužan je pridržavati se Programa mjera i Provedbenog plana. Izvršitelj 

DDD mjera dužan je, 48 sati prije provođenja pojedine mjere, pisano obavijestiti Općinu 

Bosiljevo, Zavod za javno zdravstvo Karlovac, te građane, fizičke i pravne osobe ukoliko se 

mjere provode na širem području Općine.  

 

Članak 10. 

 

Izvršitelj DDD mjera dužan je prikupljati podatke, voditi evidencije i dostavljati izvješće 

Zavodu za javno zdravstvo Karlovac sukladno zakonskim propisima o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti i Programom mjera. 

 

 

Članak 11. 

 

Inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera DDD obavlja nadležna sanitarna inspekcija. 

 

Članak 12. 

 

Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovac. 

Zavod izrađuje stručno izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku sredstava za DDD i 

stupnju pridržavanja propisanog programa rada određenog Programom mjera i Provedbenim 

planom te ga dostavlja Općini s elementima poboljšanja sanitacije prostora u budućnosti. 

Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i Provedbenog plana te o obavljenom 

stručnom nadzoru za prethodnu kalendarsku godinu, Zavod je dužan dostaviti Općinskom 

načelniku  najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.  

 

Članak 13. 

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Bosiljevo. 

 

Članak 14. 

  

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - 

izvršitelj deratizacije:  

- ako se ne pridržava Programa mjera i Provedbenog plana sukladno članku 9. stavak 1. ove 

Odluke,  

- prije provođenja mjera ne dostavi obavijesti sukladno članku 9. stavak 2. ove Odluke  

- ne prikuplja podatke, vodi evidencije i dostavlja izvješće Zavodu za javno zdravstvo 

Karlovac sukladno članku 10. ove Odluke,  

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna  kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.  
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Članak 15. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

 

             Općinski načelnik 

           Josip Kasun   

 

KLASA: 501-01/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-02-20-01 

Bosiljevo, 31.01.2020. 
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 2. 

 

Na temelju članka 5., stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 

novine“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), članka 46. Statuta Općine Bosiljevo („Službeni 

glasnik Općine Bosiljevo 01/18, 02/18), i članka 3. Odluke o preventivnoj i obveznoj 

preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Bosiljevo za period 

od 2020.-2023. godine, Općinski načelnik Općine Bosiljevo dana 31.01.2020. godine, donio 

je 

 

ODLUKU 

 

Članak 1. 

 
1.  Donosi se Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje Općine Bosiljevo za 2020. godinu, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo 

Karlovačke županije. 

 

2.  Donosi se Provedbeni  plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje Općine Bosiljevo za 2020. godinu, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo 

Karlovačke županije. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

 

 

             Općinski načelnik 

           Josip Kasun  

  

 

KLASA: 501-01/20-01/1 

URBROJ: 2133/12-02-20-02 

Bosiljevo, 31.01.2020. 
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 3. 

 

Na temelju Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/2008, 136/2012, 15/2015) i članka 

47. Statuta općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 28/2013 i 02/2013) 

općinski Načelnik općine Bosiljevo donosi: 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju inventure 

 

 

Članak 1. 

 

 

Inventurna komisija općine Bosiljevo u sastavu: Mario Rendulić-predsjednik, Marina 

Košturić-član, Katica Čavrak-član izvršila je dana 07.02.2020. godine popis: 

 

 1. Dugotrajne  materijalne imovine 

            2. Dugotrajne nematerijalne imovine 

 3. Sitno invenara 

 4. Dugotrajne imovine u pripremi 

            5. Potraživanja 

            6. Stanja žiro računa HR9524000081803000009 (Financijska imovina) 

            7. Stanja podračuna ZAŽELI – (Financijska imovina) 

            8. Obveza 

            9. Popis primljenih i danih zadužnica 

          10. Popis sudskih sporova u tijeku 

          11. Popis dužnika za vodovodne priključke na dan 31.12.2019. 

 

sa stanjem 31.12.2019. 

 

O izvršenom pregledu sastavljen je Zapisnik KLASA:406-09/20-01/01; URBROJ:2133/12-

02-02. 

 

 

Članak  2. 

 

Sukladno inventuri dana 07.02.2020. godine prihvaćam inventuru općine Bosiljevo za 2019. 

godinu. 

 

 

 

KLASA:406-09/20-/01/01                                                         OPĆINSKI NAČELNIK: 

URBROJ.2133/12-02-20-02                                                  Josip Kasun 

Bosiljevo, 12.02.2020. 
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 4. 

 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 

33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13, 137/15,123/17) te čl. 46. i 86. 

Statuta Općine Bosiljevo („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ broj 01/18 i 02/18) a sukladno 

odredbama Zakona o udrugama (NN broj 74/14,70/17), Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija (NN broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (NN broj 26/15), Načelnik Općine Bosiljevo donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O FINANCIRANJU PROGRAMA,PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE 

UDRUGE GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje 

sredstava proračuna Općine Bosiljevo udrugama sa sjedištem u Općini Bosiljevo čije 

aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba. 

 Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način 

primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s 

uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi 

prijavitelji, odnosno partneri. 

 

 

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA 

 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 

 

     Članak 2. 

 

Potpora se dodjeljuje udrugama  koje su  registrirane, a  sjedište im je   Općina  

Bosiljevo i udrugama koje svoju djelatnost i aktivnost provode na području općine Bosiljevo  

i to u  sljedećim kategorijama: 
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• sportskim, vezano uz  sve  vidove  sporta ( nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva, 

borilačkih  vještina, gimnastika, šah i  dr. ),  

•  kulturnim, vezanim  uz  sve  vidove  kulturne  djelatnosti   ( njegovanje  povijesne  

baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade  raznih rukotvorina i  dr).  

• ostalo , vezano uz  brigu za oboljele,  djecu i mlade, te  osobe  treće  životne  dobi, za 

razvoj turizma, zaštite okoliša, poljoprivrede, poduzetništva  i dr.  

 

Članak 3. 

 

 Korisnici potpore su  udruge  sa sjedištem u   Općini  Bosiljevo ili sa sjedištem izvan 

Općine Bosiljevo, a djelatnost i aktivnost obavljaju na području Općine Bosiljevo  (u daljnjem 

tekstu: Korisnici) i to one upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u 

Registar neprofitnih organizacija,  

   Udruge koje su registrirane izvan područja Općine Bosiljevo  financirat će se u 

smanjenom obliku samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja sa 

udrugama Općine Bosiljevo.  

  Novoosnovane udruge, koje po prvi put prijavljuju svoj program ili udruge koje 

obnavljaju svoj rad, financirat će se iz pričuvnih sredstava za prve aktivnosti ili nastupe, 

kojom će prigodom Povjerenstvo procijeniti kvalitetu i karakter njihova rada i mogućnost 

prijave za jednokratne potpore. 

 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja 

 

Članak 4. 

Za provedbu odredaba ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje 

programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima: sport, kultura te ostalo nadležan je 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bosiljevo. 

 

      Članak 5. 

Zadaće su Jedinstvenog upravnog odjela u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili 

javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama sljedeće: 

• predložiti prioritete i programska područja natječaja  

• predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave 
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• predložiti natječajnu dokumentaciju 

• javno objaviti i provesti natječaj  

• utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkoga povjerenstva odnosno stručnih radnih 

skupina za ocjenu projekata i programa 

• razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja 

• utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga 

• organizirati stručno praćenje provedbe i provjeru projekata financiranih temeljem 

natječaja 

• pripremiti izvješće o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge Vlade RH 

• provesti evaluaciju provedenih natječaja i ostvarenih rezultata te sa organizacijama 

civilnog društva kontinuirano komunicirati potrebe lokalne zajednice 

 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja 

 

Članak 6. 

Imajući u vidu raspoloživ iznos financijskih sredstava planiranih u Proračunu Općine 

Bosiljevo namijenjen zadovoljavanju dijela javnih potreba kroz dodjelu putem javnog 

natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 

sredstava udrugama po objavljenom natječaju koji obuhvaća: 

• ukupan iznos raspoloživih sredstava 

• iznose predviđene za pojedina programska područja kad se natječaji raspisuju za više 

programskih područja 

 

Članak 7. 

Općina Bosiljevo će prije objave javnog poziva ili natječaja izraditi obrasce natječajne 

dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje projekte ili programe. 

 

      Članak 8. 

Općina Bosiljevo će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde 

planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i 

izvještavanja, definirane Uredbom. 
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III. MJERILA ZA FINANCIRANJE 

 

Članak 9. 

Općina Bosiljevo će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata 

udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da: 

• su upisani u odgovarajući Registar; 

• su registrirani kao udruge ili zaklade čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti 

(organizacije civilnoga društva); 

• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su 

predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom; 

• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Općine Bosiljevo i drugih javnih izvora; 

• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i 

proračunu Općine Bosiljevo; 

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za 

prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom; 

• općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola 

te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima 

• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

projekta ili program, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje 

socijalnih usluga 

• imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, 

donacija, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) 

• te uredno predaju sva izvješća Općini Bosiljevo i drugim institucijama. 

 

Članak 10. 

Općina Bosiljevo neće financirati programe i projekte organizacija civilnog društva, projekte 

organizacija koji se financiraju po posebnim propisima te projekte vjerskih i političkih 

organizacija koje na zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim 

pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem. 

Općina neće iz Proračuna financirati aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim 

pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga 

kao takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne. 

Odluku o tome smatra li se neka djelatnost udruge gospodarskom ili ne, ukoliko je je udruga 

propustila upisati u Statut i prijaviti nadležnom tijelu kao takvu, donijet će Općina Bosiljevo. 
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IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA 

Javni natječaj 

Članak 11. 

Financiranje programa i projekata u područjima navedenim u čl. 2 ovog Pravilnika 

provodi se putem javnog natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih 

sredstava te dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir 

najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima 

djelovanja. 

Članak 12. 

 

Financijska sredstva proračuna Općine Bosiljevo dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, 

odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:  

• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji 

s udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti 

standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom 

dodjelom bespovratnih financijskih sredstava, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju 

isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje 

se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno 

sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem 

se financirane aktivnosti provode, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  

ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.), 

• kada se prema mišljenju Povjerenstva u čijem radu sudjeluju predstavnici 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Bosiljevo  jednokratno dodjeljuju 

financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga 

nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 

dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu 

za financiranje svih programa i projekata udruga. 
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Dokumentacija za provedbu natječaja 

 

Članak 13. 

Dokumentaciju za provedbu natječaja ( u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) utvrđuje 

čelnik Općine Bosiljevo u sklopu donošenja Odluke o načinu raspodjele raspoloživih 

sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode 

udruge. 

 

 Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća: 

➢ tekst natječaja 

➢ upute za prijavitelje 

➢ obrasce za prijavu programa ili projekta (obrazac opisa programa/projekta i obrazac 

proračuna programa/projekta) 

➢ popis priloga koji se prilažu prijavi 

➢ obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

➢ obrasce za izvještavanje 

➢ obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta 

 

Članak 14. 

 

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki poziv ili natječaj provodi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bosiljevo, sukladno odredbama ovog Pravilnika. 

 

Članak 15. 

Sva natječajna dokumentacija mora oblikom i sadržajem biti u skladu s odredbama Uredbe i 

ovoga Pravilnika. 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se računalom te šalju u 

papirnatom i ako je natječajem definirano u elektroničkom obliku. 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 

ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta te ovjerene službenim pečatom ukoliko udruga 

koristi pečat. 

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno, uz 

napomenu „Ne otvarati- Natječaj za sufinanciranje---------u -----godini“ a dokumentacija u 

elektroničkom obliku dostavlja se na elektronskom mediju (CD, DVD ili USB stick), u 

prilogu dokumentacije u papirnatom obliku. 
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Rokovi za provedbu natječaja 

Članak 16. 

Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa bit će otvoren najmanje 30 dana od 

datuma objave. 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i donošenje odluke o financiranju projekta ili 

programa moraju biti dovršeni u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu 

prijava programa ili projekta. 

 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja 

Članak 17. 

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, nadležno tijelo Općine Bosiljevo pristupit će 

postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih, administrativnih) uvjeta natječaja, a 

sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

Članak 18. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se: 

➢ je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku 

➢ je li zatražen iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili 

javnom pozivu 

➢ ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva 

➢ ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za 

prijavitelje natječaja 

➢ jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 

➢ jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja  

 

Članak 19. 

Nakon provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja nadležno tijelo Općine utvrđuje koje 

se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne 

ispunjavanju propisane uvjete natječaja. 

Članak 20. 

Sve udruge čije prijave budu odbijene, biti će obaviještene o neispunjenju uvjeta natječaja, u 

roku od osam radnih dana od dana donošenja odluka. 

Udruge mogu izjaviti prigovor pisanim putem u roku od osam dana od dana primitka 

obavijesti. Konačnu odluku o prigovoru donosi čelnik Općine u roku od osam dana od dana 

primitka prigovora. 
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Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata 

Članak 21. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu sačinjavati 

predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaci i predstavnici 

organizacija civilnog društva. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 

natječaja sukladno kriterijima propisanim uputama za prijavitelje te daje prijedlog za 

odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte o kojem, uzimajući u obzir sve 

činjenice, odlučuje čelnik Općine. 

 

      Članak 22. 

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva 

Općina Bosiljevo će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili 

projektima kojima su sredstva odobrena i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 

Udrugama čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje, dostaviti će se obavijete u 

roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

 

 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

Članak 23. 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstava može se na njihov zahtjev u 

elektronskom ili pisanom obliku, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu samo njihovog programa ili 

projekta uz pravo i obvezu Davatelja financijskih sredstava da zaštiti tajnost podataka o 

osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 

natječaja. 

 

      Članak 24. 

Davatelj financijskih sredstava će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli 

financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom 

tekstu natječaja. 

Prigovor se može podnijeti isključivo zbog povrede natječajnog postupka za odobravanje 

financijskih sredstava sukladno odredbama ovog Pravilnika.  
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Prigovor se ne može podnijeti na odluke o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 

sredstava ili o odobravanju sredstava drugoj udruzi.  

Prigovor se podnosi u pisanom obliku Općini Bosiljevo u roku od 8 dana od dana dostave 

pisane obavijesti o rezultatima natječaja, odluku o prigovorima donosi čelnik Općine. 

Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora. 

 

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata 

Članak 25. 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u sklopu jednog 

javnog natječaja i posebnog dijela. 

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava 

udrugama iz javnih izvora za programe ili projekte te posebni dio ugovora uredit će se 

temeljem Uredbe i drugih propisa RH i Općine Bosiljevo. 

Općim uvjetima koje se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama 

uređuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, 

odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, procjena i praćenje projekta, 

izmjene i dopune ugovora, odgađanje, produženje , viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, 

rješavanje sporova, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava te 

povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstava za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne 

vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava. 

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

projekta ili programa, iznos i namjena financiranja, rok provedbe i slično. 

Pravo na pristup informacijama i Zaštita osobnih podataka 

Članak 26. 

Projektni prijedlozi, prije potpisivanja ugovora, ne mogu se smatrati informacijom koju 

posjeduje davatelj financijskih sredstava u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Tek ukoliko Davatelj sredstava prijavljeni projekt ocjeni uspješnim te s prijaviteljem zaključi 

ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odredbama ugovora uređuje se način postupanja 

vezano za javnu objavu dokumenata i podataka koji proizlaze iz provedbe projektnih 

aktivnosti, a sukladno općim uvjetima koji se odnose na ugovor o dodjeli financijskih 

sredstava iz javnih izvora udrugama i postupak ugovaranja. 
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Članak 27. 

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem prijave na pojedini natječaj obrađuju se u svrhu 

provedbe postupaka natječaja te se neće dostavljati, prodavati niti ustupati na raspolaganje 

trećim osobama. 

Podaci koji po provedbi natječajnog postupka više nisu potrebni u obradi mogu biti zadržani 

za statističke i povijesne svrhe, ali se iste ne obrađuju niti na jedan drugi način te su zaštićeni 

od neovlaštenog pristupa i pregleda. 

Davatelj je dužan podatke čuvati sedam godina sukladno Uredbi. 

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenih 

projekata 

Članak 28. 

Davatelj financijskih sredstava će u suradnji s korisnikom financiranja radi poštovanja načela 

transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povratka za uložena 

sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o 

udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim propisima. 

Postupcima praćenja razvijati će se partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i 

udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti. Partnerstvo je suradnički odnos 

koji počiva na načelima: načelo otvorenosti u odnosima, načelo pravednosti, načelo 

međusobnog poštivanja i uvažavanja, načelo održivosti, načelo ravnopravnosti, načelo 

supsidijarnosti, načelo sprječavanja sukoba interesa i načelo integriteta. 

Ova načela će se primjenjivati u međusobnoj kombinaciji Davatelja financijskih sredstava i 

udruga, promociji provedbe projekata i programa te u svim međusobnim odnosima Davatelja 

financijskih sredstava i udruga dok traje razdoblje provedbe. 

Na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekata, radi 

utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su u lokalnoj zajednici donosno u 

društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore Davatelj financijskih sredstava će vrednovati 

rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti 

u pojedinom prioritetnom području financiranja. 

Članak 29. 

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima 

jesu opisno i financijsko izvješće. 
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Članak 30. 

Izvješća se podnose na za to utvrđenim obrascima. 

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapis, 

fotografije i dr. 

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa ili projekta neovisno o tome 

iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih sredstvima Davatelja financijskih 

sredstava u ukupnim troškovima. Prilikom podnošenje izvješća za projekte i manifestacije, 

obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Davatelja 

financijskih sredstava (preslika računa, ugovor o djelu ili ugovor o autorskom honoraru s 

obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslika naloga o prijenosu ili izvod sa žiro 

računa). 

 

Zabrana dvostrukog financiranja 

Članak 31. 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Davatelj financijskih sredstava neće 

odobriti financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz proračuna Općine 

Bosiljevo, državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja 

se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osima ako se ne radi o 

koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. 

 

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO 

SUFINANCIRANJA 

Članak 32. 

Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 

programa/projekta/manifestacije utvrđene proračunom i ugovorom. 

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje 

prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji projekta ili programa utvrđenog ugovorom. 

Svako odstupanje od proračuna projekta bez odobrenja nadležnog tijela Davatelja financijskih 

sredstava smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. 
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Prihvatljivi troškovi 

Članak 33. 

Prihvatljivi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije: 

➢ nastali su u razdoblju provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim 

troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, 

a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za 

robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori 

ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora. Iznimno, 

natječajem se mogu definirati da su prihvatljivi troškovi i troškovi nastali prije 

raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o aktivnostima projekta ili programa tekuće 

godine koje iz objektivnih razloga ne mogu biti realizirane nakon potpisivanja 

ugovora. 

➢ moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa, 

➢ nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih 

sredstava, 

➢ mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod 

korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih 

organizacija, 

➢ trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, osobito u odnosu na ekonomičnost i učinkovitost. 

Neprihvatljivi troškovi 

Članak 34. 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

➢ dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

➢ dospjele kamate; 

➢ stavke koje se već financiraju iz javnih i drugih izvora; 

➢ kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije 

po završetku projekta/programa; 

➢ gubitci na tečajnim razlikama; 

➢ zajmovi trećim stranama; 

➢ troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih projekata/programa ili 

u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom 

Općine Bosiljevo dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak), 

➢ drugi troškovi definirani svakim zasebnim natječajem. 
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Članak 35. 

Davatelj financijskih sredstava će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno 

načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

U slučaju da Davatelju financijskih sredstava niti jedan od Uredbom predviđenih modela 

plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera 

mora biti istaknut u javnom natječaju ili ugovoru. 

Udio sufinanciranja programa ili projekta 

 

Članak 36. 

 

Davatelj financijskih sredstava će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i 

minimalan postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika 

financiranja. 

Vrijeme trajanja potpore 

Članak 37. 

Sva financijska sredstva koja Općina Bosiljevo dodjeljuje putem natječaja odnose se, u 

pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, što će se 

definirati samim natječajem. 

 

VI. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE  

Članak 38. 

Visina sredstava koja će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna Općine 

Bosiljevo biti će definirana procedurom propisanom ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima 

za svako pojedino područje raspisano natječajem. 

 

VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČNI 

IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja 

Članak 39. 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje 

projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija.  

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. 

To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da 

se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar 

računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.  
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Članak 40. 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima 

proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere 

sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, 

provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije 

za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje 

projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate. 

Članak 41. 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 

koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s 

postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike 

Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti.  

Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja 

financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše 

provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili 

projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama 

podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve 

mjere da olakša njihov rad.  

 

Članak 42. 

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan 

dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju: 

•popis članova i podatke o uplaćenim članarinama; 

•računovodstvenu evidenciju (računalno ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 

udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih 

relevantnih računovodstvenih podataka; 

•dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja 

i izvještaja o procjenama; 

•dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata; 

•dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih 

karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, 

konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, 

potvrde,), itd.; 

•dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača; 

•dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika; 
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•dokaze o kupnji, poput računa i priznanica; 

•dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o 

plaćanju podugovaratelja; 

•putne naloge i izvješća s puta, a za troškove goriva putni radni list, prikaz prijeđene 

kilometraže, prosječnu potrošnju goriva te troškove održavanja; 

•evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a 

za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti 

o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada 

za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i neto primanja.  

Konačan iznos financiranja od strane Davatelja financijskih sredstava 

Članak 43. 

 Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći 

od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj 

opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna 

programa ili projekta. 

Ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem 

provodi, Općina će temeljem obrazložene odluke smanjiti bespovratna sredstva prvobitno 

predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u 

ugovoru što će regulirati dopunom ugovora i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora 

sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

 

Povrat sredstava 

Članak 44. 

Općina će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 

odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:  

➢ nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 

➢ nije utrošio sva odobrena sredstva, 

➢ sredstva nije koristio namjenski, 

➢ iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 

Članak 45. 

Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 

uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko 

utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele 

iznose dodavanjem zakonske zatezne kamate. 
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Članak 46. 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Davatelju financijskih sredstava, 

Davatelj financijskih sredstava će donijeti odluku da prijave tog prijavitelja koje pristignu na 

natječaj u narednih pet (5) godina ne uzme u razmatranje. 

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju. 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 47. 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 

koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu ni 

prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih tijela, koalicija ili kandidata za sve 

vrijeme trajanja ugovora. 

Članak 48. 

Na sadržaj natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna 

Općine koji nije uređen ovim Pravilnikom primjenjivati će se neposredno odredbe Zakona i 

Uredbe. 

Članak 49. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da prijedloge natječajne dokumentacije pripremaju 

sukladno ovom Pravilniku. 

Članak 50. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

Članak 51. 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju udruga 

građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo od 10.06.2016.godine,                    

KLASA: 023-05/16-01/16, URBROJ: 2133/12-01/01-16-09. 

 

KLASA:  022-05/20-01/06         
URBROJ: 2133/12-02-20-01       Načelnik 
Bosiljevo, 17.02.2020.       Josip Kasun 
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 5. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 

82/15 i 118/18), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 126/19)  i članka 46. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo 

broj 01/18, 02/18), Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo 
 

Članak 1. 

Ovom odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Bosiljevo kao stručno, operativno i 

koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama. 

Članak 2. 

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Bosiljevo imenuju se: 

 

1. DAMIR BROZINIĆ, zamjenik Općinskog načelnika, za načelnika Stožera, 

2. MATIJA MARKUŠIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bosiljevo, za 

zamjenika načelnika Stožera, 

3. IVICA HALAR, Ravnateljstvo civilne zaštite, SCZ Karlovac, za člana, 

4. MARIO RENDULIĆ, zamjenik zapovjednika DVD Bosiljevo, za člana, 

5. IVICA TONKOVIĆ, zapovjednik DVD Grabrk, za člana, 

6. ZLATKO KASUNIĆ, zamjenik zapovjednika DVD Prikuplje, za člana, 

7. MELITA TRGOVČIĆ, ravnateljica Doma zdravlja – Duga Resa, za člana, 

8. IVICA KEKIĆ, MUP, PP Duga Resa, za člana, 

9. MLADEN PORUBIĆ, HGSS, za člana 

10. MARIO BIRŠIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa, za člana, 

11. LJILJANA ČEPURAN, Jedinstveni upravni odjel, za člana. 
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Članak 3. 

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

ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofa, razvija plan 

djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Bosiljevo, upravlja reagiranjem sustava 

civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Članak 4. 

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje 

preuzima Općinski načelnik Općine Bosiljevo (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave). 

Članak 5. 

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi Općinski načelnik 

Općine Bosiljevo. 

Članak 6. 

Administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Bosiljevo, te osigurava uvjete za rad Stožera. 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Općine Bosiljevo KLASA: 022-05/17-01/06 URBROJ: 2133/12-01/01-17-01 od 01. kolovoza 

2017.godine. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Bosiljevo. 

                                                                                                        Općinski načelnik 

KLASA: 022-05/20-01/7      Josip Kasun 

URBROJ: 2133/12-01/01-20-01 

Bosiljevo,09.03.2020.            

 

 
 

 


