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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 101. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14), članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) te članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci
br. 03/14), općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15.
studenog 2016. godine donosi:
OD LU KU
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se održavanje, građenje, rekonstrukcija, mjere zaštite i provođenje
nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Marijanci.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je prometna površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja
je pristupačna većem broju korisnik a nije razvrstana kao javna cesta u smislu Zakona o
cestama.
Nerazvrstanu cestu čine:
- građevna čestica,
- cestovna građevina,
- zemljišni pojas s obje strane ceste,
- priključci i sve prometne površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu,
- sustav za oborinsku odvodnju (kanali),
- nogostup,
- prometna signalizacija,
- javna rasvjeta i oprema ceste.
Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje su predmet ove Odluke predstavljaju javno dobro u općoj uporabi u
vlasništvu Općine Marijanci.
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Članak 4.
Nerazvrstane ceste na području Općine Marijanci su sljedeće:
NAZIV
NERAZVRSTANE
CESTE

DULJINA
KATASTARSKE ČESTICE KOJE PRIPADAJU
NERAZVRSTANE
NERAZVRSTANOJ CESTI
CESTE

NC-1

10.002 metra

k.o. Bočkinci: 82, 68
k.o. Čamagajevci: 775, 778/2, 780, 779, 778/1
k.o. Črnkovci: 370/8, 217/3, 851, 852/2, 821,
370/16, 244, 824, 265, 822
k.o. Kunišinci: 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 2083
k.o. Marijanci: 502, 1533, 1604, 1621, 1297

NC-2

12.340 metara

k.o. Bočkinci: 301, 294, 293
k.o. Čamagajevci: 761, 781, 782, 786, 787
k.o. Črnkovci: 831, 797
k.o. Kunišinci: 395, 479, 394/2, 393, 354/1, 392
k.o. Marijanci: 806, 889, 848, 914

NC-3

46.425 metara

k.o. Bočkinci: 297, 303, 307, 306, 298, 292, 295
k.o. Čamagajevci: 767, 784, 755, 753, 752, 760,
763, 682/2, 757, 758
k.o. Črnkovci: 811, 827, 828, 819, 816, 815, 808,
825, 812, 813, 814, 417
k.o. Kunišinci: 2089, 2058, 677, 696, 676, 650, 600,
599, 572, 540, 502, 503, 480
k.o. Marijanci: 696, 763, 766, 829, 1007, 1042,
1055, 1101, 1058, 1114, 1450, 1522, 1150/2, 1565,
1555, 1556, 1558, 1206, 1203, 1588, 1219, 1269

NC-4

42.573 metra

k.o. Bočkinci: 18, 70, 291, 296, 299, 300, 302, 304,
305,
k.o. Čamagajevci: 756, 764, 768, 771,
k.o. Črnkovci: 370/11, 49, 78, 101, 126, 298, 305,
310, 381, 384, 423, 588, 798, 799, 800, 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 817, 818, 820,
823, 826, 833, 834
k.o. Kunišinci: 345/7, 388/2, 390, 391, 432/1, 590,
704, 726, 770, 808/1, 824, 844, 858, 2060, 2085,
2091
k.o. Marijanci: 908, 1106, 1129, 1169, 1190, 1236,
1249, 1252, 1257, 1268, 1272, 1274, 1277, 1279,
1304, 1309, 1434, 1475, 1479, 1503, 1531, 1537,
1551, 1560, 1576, 1264

Članak 5.
Nerazvrstane ceste navedene člankom 4. ove Odluke kategorizirane su prema prioritetima
Općine Marijanci kako slijedi
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•
•
•
•

NC-1 – nerazvrstana cesta 1. prioriteta
NC-2 – nerazvrstana cesta 2. prioriteta
NC-3 – nerazvrstana cesta 3. prioriteta
NC-4 – nerazvrstana cesta 4. prioriteta

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja pravna osoba s kojom se po ukazanoj potrebi sklapa
ugovor na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Marijanci.
Članak 7.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta:
- poslovi redovnog održavanja, i
- poslovi izvanrednog održavanja.
Članak 8.
Redovno održavanje obuhvaća skup mjera koje se provode sa svrhom održavanja prohodnosti
i tehničke ispravnosti nerazvrstanih cesta, saniranje udarnih rupa, izrada otresnica na
spojevima sa državnom, županijskom i lokalnom cestom, čišćenje propusta i osiguranje
prohodnosti u zimskim uvjetima ukoliko se za to ukaže potreba.
Članak 9.
Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvesti samo na temelju građevinske
dokumentacije.
III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 10.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu
gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko
vijeće, a na temelju građevinske dokumentacije i propisa o gradnji.
IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 11.
Zabranjeno je izvoditi bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci (JUO) ako bi isti mogli oštetiti predmetnu
cestu, te ugrožavati ili ometati prometovanje na njoj.
Pravna ili fizička osoba je dužna pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost
Jedinstvenog upravnog odjel Općine Marijanci za zauzimanje nerazvrstane ceste kao i za
prekopavanje iste radi popravka ili ugradnje komunalne infrastrukture i drugih instalacija.
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V. NADZOR
Članak 12.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci putem
komunalnog izvidnika.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sljedeći akti:
I.
II.
III.

Odluka o nerazvrstanim cestama, putevima i javno prometnim površinama na
području Općine Marijanci u k.o. Bočkinci, k.o. Čamagajevci, k.o. Črnkovci i k.o.
Kunišinci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 1/2011)
Odluka o nerazvrstanim cestama, putevima i javno prometnim površinama na
području Općine Marijanci u k.o. Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci
br. 1/2011)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, putevima i
javno – prometnim površinama na području Općine Marijanci u k.o. Bočkinci, k.o.
Čamagajevci, k.o. Črnkovci i k.o. Kunišinci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci
br. 2/2015)

KLASA: 340-04/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-03
Marijanci, 15. studeni 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

5

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. - 2020. ("Narodne novine" br. 71/16) te temeljem članka 32. Statuta Općine Marijanci
("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj
25. sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine donosi:
OD LU KU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
"Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-3 na području Općine Marijanci"
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
NC-3 na području Općine Marijanci" (u daljnjem tekstu: Odluka), daje se suglasnost za
provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-3 na području Općine
Marijanci" (u daljnjem tekstu: Projekt).
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za Mjeru 7. "Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima", za Podmjeru 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili
proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i
uštedu energije", za tip operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Članak 3.
Prilog "Opis projekta/operacije" propisan člankom 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi mjere
07 "Temeljne usluge i obnova sela na ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. ("Narodne novine" br. 71/16), sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 4.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za
razdoblje 2015. do 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 340-04/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-04
Marijanci, 15. studeni 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
03/14) a sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), te Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), Općinsko vijeće
Općine Marijanci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine donosi:
OD LU KU
o suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju
prava građenja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom
Črnkovci
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja sa
Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Črnkovci na katastarskoj čestici broj 111/1, k.o.
Črnkovci koja je u vlasništvu Općine Marijanci, a za potrebe izgradnje Doma DVD-a u
Črnkovcima.
Članak 2.
Ovom Odlukom ovlašćuje se načelnik Općine Marijanci za potpisivanje Ugovora o osnivanju
prava građenja sukladno članku 1. iste.
Članak 3.
Odluka se primjenjuje po potrebi a uslijed saznanja o načinu reguliranja imovinsko – pravnih
odnosa u postupku prijave projekta izgradnje Doma DVD-a u Črnkovcima od strane
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Črnkovci na natječaj iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., mjera 7., operacija 7.4.1.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 361-03/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-52
Marijanci, 15. studeni 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
03/14) a sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), te Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), Općinsko vijeće
Općine Marijanci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine donosi:
OD LU KU
o suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju
prava građenja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom
Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja sa
Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Marijanci na katastarskoj čestici broj 21/5, k.o.
Marijanci koja je u 1/2 dijela u vlasništvu Općine Marijanci i 1/2 dijela u vlasništvu
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci, a za potrebe Rekonstrukcije – dogradnje zgrade
DVD-a Marijanci.
Članak 2.
Ovom Odlukom ovlašćuje se načelnik Općine Marijanci za potpisivanje Ugovora o osnivanju
prava građenja sukladno članku 1. iste.
Članak 3.
Odluka se primjenjuje po potrebi a uslijed saznanja o načinu reguliranja imovinsko – pravnih
odnosa u postupku prijave projekta Rekonstrukcije - dogradnje zgrade DVD-a Marijanci od
strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci na natječaj iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., mjera 7., operacija 7.4.1.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 361-03/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-53
Marijanci, 15. studeni 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavak 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"
br. 82/15), članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
03/14), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Marijanci, Općinsko vijeće Općine
Marijanci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine donosi:
OD LU KU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Marijanci
Članak 1.
Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za civilnu zaštitu na području Općine
Marijanci su sljedeće:
1. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Osijek
2. Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Marijanci
2. Lovačko društvo "Jelen" Marijanci
3. Športsko ribolovno društvo "Smuđ" Črnkovci
4. Športsko ribolovno društvo "Plosna" Kunišinci
5. Udruga mladih "Drveno selo" Čamagajevci
6. Nogometni klub "Hajduk" Marijanci
7. Nogometni klub "Mladost" Črnkovci
8. Nogometni klub "Bočkinci" Bočkinci
9. Kulturno-umjetničko društvo "Slavonska vila" Marijanci-Kunišinci
3. Druge pravne osobe sa područja Općine Marijanci
IV.
Matakovo d.o.o. Marijanci
V.
Marijančanka d.o.o. Marijanci
VI.
Tersa d.o.o. Črnkovci
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci su one pravne osobe koje
su svojom djelatnošću, materijalnim, ljudskim i drugim resursima važni nositelji sustava
civilne zaštite Općine Marijanci.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Marijanci.
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Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te Plana civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje
trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Marijanci u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Marijanci
(KLASA: 810-05/12-01/01, URBROJ: 2115/02-01-10-12) i Izmjena odluke određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Općine Marijanci (KLASA: 810-01/13-01/01, URBROJ: 2115/02-01-13-36), koje je su
donijete od strane Općinskog načelnika dana 17. srpnja 2012. godine odnosno 03. prosinca
2013. godine
Članak 7
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-20
Marijanci, 15. studeni 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

11

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15)
i članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 03/14),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 25. sjednici održanoj dana 15. studenog 2016.
godine donosi:
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MARIJANCI ZA RAZDOBLJE
2016. - 2019. GODINE
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama kao otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških
velikih nesreća i katastrofa te otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane
diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti,
načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.
Jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga
koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Jedinica lokalne samouprave dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih
snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća
i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti
na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužna je osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinica lokalne samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organizira sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa.
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U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama Zakona o civilnoj zaštiti i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne
zaštite:
•
•
•
•
•
•
•
•

stožer civilne zaštite,
operativne snage vatrogastva,
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
udruge,
postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
koordinatori na lokaciji,
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne 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 nesrećama,
• 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:
A. donosi plan djelovanja civilne zaštite,
B. donosi plan vježbi civilne zaštite
C. 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,
D. kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu
snaga civilne zaštite,
E. donosi odluke iz samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih
i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
F. odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja
sustava civilne zaštite,
G. izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plana djelovanja civilne zaštite,
H. osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnosti povjerenika
civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,
I. osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima
i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz
stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima načelnik općine raspolaže u
slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci su:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojba civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite
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
radnog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan
djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite
važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
Radom stožera civilne zaštite JLS rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo JLS.
Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i
ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih
mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša.
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b) 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 kojim se uređuje područje vatrogastva, sustava civilne zaštite, planovima
djelovanja civilne zaštite JLS i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.
c) Operativne snage 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 civilnoj zaštiti i Državnom planu
djelovanja civilne zaštite.
d) Operativne snage 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 Hrvatskog gorske službe
spašavanja, odredbama Zakona o civilnoj zaštiti, planovima civilne zaštite JLS i Državnom
planu djelovanja civilne zaštite.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio
operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je nadopunjuje sposobnosti temeljnih
operativnih snaga i postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o civilnoj zaštiti i planovima JLS. 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.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna JLP(R)S ili državnog proračuna
Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo JLS međusobne odnose s udrugama regulira sporazumima kojima se utvrđuju
zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojima se udruge uključuju u aktivnosti
sustava civilne zaštite te financijska sredstva namijenjena jačanju sposobnosti udruga za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite potrebno je da udruge
samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama
s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
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f) Postrojba civilne zaštite opće namjene
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika,
osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.

Zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe i bolničar
Postrojba se sastoji od 3 skupine kojima upravljaju zapovjednici skupine
Skupina se sastoji od 3 ekipe
Ekipa se sastoji od 3 pripadnika

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Marijanci čini ukupno 33 člana.

g) Povjerenici civilne zaštite
Povjerenike civilne zaštite imenuje izvršno tijelo JLS za pojedina naselja.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika,
određeni su povjerenici za 6 (šest) naselja na području Općine Marijanci.
Povjerenici civilne zaštite:
I.
sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
II.
daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite je
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
III.
sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih
mjera civilne zaštite,
IV.
organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
V.
provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju
civilne zaštite.
h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su
odlukom predstavničkog tijela Općine Marijanci 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 civilnoj zaštiti, posebnih
propisa i njihovih općih akata.
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Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog
događaja, velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni
centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite Općine Marijanci
i načelnika stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i
materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama velikih nesreća i katastrofa
podmiruju se iz proračuna JLS i državnog proračuna Republike Hrvatkse.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koju su
raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Na području Općine Marijanci nalazi se 5 (pet) smještajnih objekata u naseljima Marijanci,
Kunišinci, Črnkovci, Bočkinci i Čamagajevci ukupnog kapaciteta smještaja za 800 (osamsto)
osoba.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Osijeku, koji postupa sukladno Pravilniku o
uzbunjivanju stanovništva. Iako općine nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je
osigurati informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje na području Općine Marijanci.
Slijedom navedenog, DUZS Područni ured Osijek bi trebao kontinuirano izvještavati o stanju
sustava uzbunjivanja i obavječćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio
Izvješća o stanju civilne zaštite na području Općine Marijanci.
Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se:
A. utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području Općine Marijanci,
B. kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koje ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva,
C. planira ulaganje u sustav u narednom periodu.
3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša, Nacionalna strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite okoliša
dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim
gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih,
tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.
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Sukladno uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari utvrđena je obveza
izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja,
prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirat
će registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će biti vidljivi gospodarski
subjekti na prostoru općine koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prevoze ili skupljaju
opasne tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite i Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i
planova civilne zaštite utvrdio je JLS izradu planskih dokumenata, s ciljem usklađenog
djelovanja raspoloživih rasursa u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.
Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i
sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru Općine Marijanci potrebno
je:
1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesrećama
2. Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim
situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako
pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na sljedeći način:
- provođenje informiranja stanovništva putem sredstava javnog informiranja,
- prema postojeće kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacija rada redovnih snaga civilne zaštite,
- uvrštavanjem na web stranici Općine Marijanci informacije o sustavu civilne zaštite,
korisnih za
informiranje stanovništva o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale
informacije
koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranju cjelokupnog sustava civilne
zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju uspostaviti kontakte sa susjednim
gradovima i općinama, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim situacijama, među
ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći.
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7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite. U Proračunu je potrebno planirati sredstva za financiranje sustava
civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih
propisa.
Slijedom navedenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
 stožer civilne zaštite,
 postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
 postrojbe civilne zaštite (smotre, opremanje),
 službe i prave osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,
 udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa (Crveni križ,
HGSS),
 ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
 naknade mobiliziranim pripadnicima postrojbe civilne zaštite.
8. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna
dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i
doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina
Marijanci na kraju planiranog razdoblja imati:








završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
formiranje postrojbe civilne zaštite,
postrojba civilne zaštite djelomično popunjena materijalno – tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršavanja,
educirani pripadnici postrojbe civilne zaštite,
postignuta viša razina informiranosti stanovništva o sustavu civilne zaštite, a samim
time i veće povjerenje u sustav.
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