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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« br. 1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka donijelo je na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2015. godine

-

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana
gospodarenja otpadom za 2014. godinu u
Općini Vuka

-

Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o izvršenju
plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu u
Općini Vuka kako ga je donio Općinski načelnik.

-

2.
Članak 2.
Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom glasniku Općine Vuka«.

-

3.
-

KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2158/02-01-15-3
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin, v.r.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13) i
članka 42. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik
Općine Vuka« br. 1/14), Općinski načelnik Općine
Vuka dana 18. ožujka 2015. godine donosi

4.
-

5.
-

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom u
Općini Vuka za 2014. godinu
I.
Mjerama organiziranog skupljanja otpadom je
obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo kao i pravne
osobe u Općini Vuka.
II.
1. Mjere sakupljanja komunalnog otpada:
- Komunalni otpad na cijelom području Općine
Vuka, temeljem sklopljenog ugovora o koncesiji, prikuplja i odvozi MÜLL-TRANS d.o.o.,
Varaždin, Pavleka Miškine 63, na deponiju Petrovačka Dola (Vukovar).

6.
-

7.
8.
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Ukupna količina komunalnog otpada koja je
prikupljena na području Općine Vuka u 2014.
godini i deponirana na deponiju: Petrovačka
Dola (Vukovar), Komunalac d.o.o., KG Park
d.o.o., Kombel d.o.o. iznosi 315,995 tona.
Jedan dio komunalnog otpada sa groblja u
Vuki (pražnjenje velikog kontejnera) odvozi
Unikom d.o.o. Osijek, te ga deponira na odlagalište Velika Lončarica u Osijeku. U 2014.
godini je na taj način odvezeno 10,3 tone.
Na području Općine Vuka je ugovoreno prikupljanje glomaznog otpada u kontejnerima dva
puta godišnje, količina prikupljena 2014. godine iznosi 1,83 tona.
Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za
komunalni otpad:
Na području Općine Vuka ne postoji uređeno
odlagalište komunalnog otpada niti je to predviđeno prostorno planskom dokumentacijom.
Mjere skupljanja posebnih kategorija otpada:
Na području Općine Vuka organizirano je odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada
(otpadni papir, ambalažno staklo, plastika) u 3
kontejnera na lokaciji Osječka 83 u Vuki, kojima je u 2014. godini prikupljeno ukupno 1,59
tona odvojenog otpada.
Mjere za zbrinjavanje animalnog otpada:
Animalni otpad na području Općine Vuka (uginula stoka u vlasništvu poljoprivrednih gospodarstava, trihinelom zaraženo meso, te odstrijeljena divljač i ostalo) se zbrinjava sukladno
Sporazumu o besplatnom zbrinjavanju s BELJE AGRO-VET d.o.o. iz Meca, Kokingrad 4.
Oprema realizirana do kraja 2014. godine
za odvojeno skupljanje otpada:
nabavljena su 3 kontejnera (reciklažni otok) za
odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada: otpadni papir, ambalažno staklo, PET i
metalna ambalaža od pića
ne postoje reciklažna dvorišta niti rashladni
kontejneri.
Stanje otpadom onečišćenog tla:
ne postoje divlja odlagališta nastala nekontroliranim odlaganjem otpada i lokacije otpadom
onečišćenog tla.
Mjere zbrinjavanja nelegalno odloženog otpada:
nije bilo nelegalno odloženog komunalnog otpada.
Financijska sredstva u 2014. godini za gospodarenje otpadom i sanacije uz navođenje izvora
financiranja, vlastita i iz državnog proračuna:
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nisu predviđena financijska sredstva za gospodarenje otpadom za 2014. godinu jer je obavljanje ove komunalne djelatnosti povjereno
ovlaštenom koncesionaru MÜLL-TRANS
d.o.o., Varaždin, Pavleka Miškine 63.

3

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu u Općini Vuka

IV.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku Općine Vuka«.

Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu u Općini Vuka kako ga je donio Općinski načelnik.
Članak 2.
Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-2
U Vuki, 18. ožujka 2015. godine

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom glasniku Općine Vuka«.

Općinski načelnik
Damir Maričić, dipl. oec.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« br. 1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka donijelo je na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2015. godine

KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-4
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine

III.
Ovo izvješće daje se Općinskom vijeću Općine
Vuka na usvajanje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 21/96,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12,
94/13, 153/13 i 147/14) i članka 42. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« br. 1/14), Općinski načelnik Općine Vuka, dana 18. ožujka 2015. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Članak 1.
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. prosinca 2013. godine (»Službeni glasnik Općine Vuka« broj 04/14).
Članak 2.
U nastavku se daje kratak prikaz planiranih i izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture u
2014. godini i utrošenih sredstava:
Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vuka
za 2014. godinu
Redni br.

Rashodi

1

Rashodi za javnu rasvjetu - energiju

2
3

Plan 2014

I. Izmjene i dopune Izvršenje 2014

100.000,00

100.000,00

85.650,33

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

50.000,00

30.375,00

10.142,04

Biciklističke staze

50.000,00

0,00

0,00
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Održavanje dječjeg igrališta Hrastovac

17.000,00

28.500,00

23.537,50

5

Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

10.000,00

10.000,00

8.150,00

6

Održavanje groblja i javnih površina

59.000,00*

64.900,00

47.899,70

7

Održavanje kanalske mreže

150.000,00**

50.000,00

0,00

436.000,00

283.775,00

175.379,57

UKUPNO

*Napomena: U Planu Proračuna za 2014. godinu na Aktivnosti broj A100403: Groblja planirani iznos iznosi 154.000,00 kn
**Napomena: Navedena stavka planirana je u Planu proračuna ali nije uvedena u Program održavanja komunalne infrastrukture

Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje
se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Vuka.
Članak 4.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture stupa na snagu danom
donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku
Općine Vuka i na web stranicama Općine Vuka
www.opcina-vuka.hr.
KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-1
U Vuki, 18. ožujka 2015. godine
Općinski načelnik
Damir Maričić, dipl.oec.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« br. 1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka donijelo je na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 23. ožujka 2015. godine
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu u Općini Vuka
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu u Općini Vuka kako
ga je donio Općinski načelnik.
Članak 2.
Izvješće je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom glasniku Općine Vuka«.
KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-3
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95,
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04,
100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
50/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 42.
Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine
Vuka« br. 1/14), Općinski načelnik Općine Vuka,
dana 18. ožujka 2015. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
Članak 1.
Godišnji program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.
prosinca 2013. godine (»Službeni glasnik Općine
Vuka« broj 04/14).
Članak 2.
U nastavku se daje kratak prikaz planiranih i
izvedenih radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini i utrošenih
sredstava:

Broj 2

»Službeni glasnik« Općine Vuka, 10. travnja 2015. godine

5

Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na području
Općine Vuka za 2014. godinu
Redni br.

Rashodi

Plan 2014

I.Izmjene i dopune Izvršenje 2014

1

Vodovod – Vodoopskrba

600.000,00

600.000,00

287.459,11

2

Izgradnja nerazvrstane ceste

300.000,00

900.000,00

209.326,34

3

Izgradnja nogostupa na groblju

89.750,00

65.750,00

0,00

4

Izgradnja ograde na groblju

15.000,00

15.000,00

0,00

5

Oprema za hlađenje – rashladna komora na groblju

24.000,00*

24.000,00

23.250,00

6

Oprema igralište u ulici Mirna

40.000,00

28.500,00

0,00

7

Izgradnja pristupnih puteva

430.000,00**

30.000,00

0,00

8

Izgradnja građevinskih objekata - nogostup

50.000,00***

50.000,00

4.040,62

UKUPNO

1.548.750,00

1.713.250,00

524.076,07

**Napomena: Navedena stavka nije planirana u Planu proračuna ali je navedena u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ista je uvrštena u I. Izmjene i dopune
**Napomena: Navedena stavka planirana je u Planu proračuna ali nije uvedena u Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
***Napomena: Navedena stavka planirana je u Planu proračuna ali nije uvedena u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje
se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Vuka.
Članak 4.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa
na snagu danom donošenja a objavljuje se u Službenim novinama Općine Vuka i na web stranicama
Općine Vuka www.opcina-vuka.hr.
KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-2
U Vuki, 18. ožujka 2015. godine
Općinski načelnik
Damir Maričić, dipl.oec.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine« br. 39/13) i članka
36. Statuta Općine Vuka (»Službeni glasnik Općine Vuka« br. 1/14), Općinsko vijeće Općine Vuka
na 14. sjednici održanoj 23. ožujka 2015. godine,
donijelo je

ODLUKU
o financiranju usluge tehničkog pregleda i
registracije traktora u 2015. godini
Članak 1.
Općina Vuka će financirati usluge tehničkog
pregleda i registracije traktora, te priključnih strojeva u svrhu veće sigurnosti u prometu i poticanja razvoja poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva
građanima na području Općine Vuka u 2015. godini.
Članak 2.
Usluge iz članka 1. ove Odluke obavlja Centar
za vozila Hrvatske d.d. – stanica za tehnički pregled «Autoreparatura» - Osijek.
Članak 3.
Pravo na financiranje usluge tehničkog pregleda i registracije traktora, te priključnih strojeva
imaju svi građani Općine Vuka koji nemaju dugovanja prema Općini Vuka.
Članak 4.
Potrebna financijska sredstva osigurat će se u Proračunu Općine Vuka za 2015. godinu, iz sredstava zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Općine Vuka«.
KLASA: 320-10/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-1
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
na području Općine Vuka, točke V. Provedbenog
plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Osječko-baranjske županije (KLASA: 214-01/1401/8, URBROJ: 2158/1-01-01-14-5, od 16. prosinca 2014. godine) i članka 36. Statuta Općine
Vuka („Službeni glasnik“ Općine Vuka broj 1/14),
Općinsko vijeće Općine Vuka na 14. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donosi
PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Vuka za 2015. godinu
I.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vuka, Općinsko vijeće Općine Vuka
donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Vuka za 2015. godinu.
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vuka potrebno je u 2015. godini
provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Na području Općine Vuka nema profesionalnih
vatrogasnih postrojbi, već djeluje DVD Vuka
koje je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Osijek i pokriva sva naselja Općine Vuka (Vuka,
Hrastovac i Lipovac Hrastinski). Operativni
broj vatrogasaca na području Općine Vuka treba povećati sukladno Procjeni ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija.
Izvršitelj zadatka: DVD-Vuka i Općina Vuka

Broj 2

b) Na području Općine Vuka, minimalno je osigurana djelotvorna i pravodobna pokrivenost
čitave Općine, budući da svako naselje nema
svoj DVD. U slučaju požara većih razmjera,
svi susjedni DVD-i su se dužni odazvati pozivu za pomoć jedni drugima. Budući da se radi
o DVD-ima treba osigurati tzv. „pasivno dežurstvo“ u određenim vremenskim periodima
(pogotovo u vrijeme žetve), a u ostalim slučajevima reagirati na dojave požara na telefonski
broj 193 ili Hitne službe 112.
Izvršitelji zadatka: DVD-Vuka i Općina u koordinaciji s Vatrogasnom zajednicom Osijek
c) Voditi računa o nadzoru nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti postrojbe DVD Vuka
sukladno Pravilniku o minimumu opreme i
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi DVD-a („Narodne novine“ br. 91/02 ).
Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja
stanovništva („Narodne novine“ broj 47/06 i
110/11), zadužuju se svi DVD-i da vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje, u dogovoru s Vatrogasnom zajednicom
Osijek i DUZS, koji isti sustav isprobava, odnosno testira subotom u 12,00 sati.
Izvršitelji zadatka: svi DVD-ovi s vatrogasnom zajednicom kao koordinatorom
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Općina Vuka donijela je Odluku o organizaciji
i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na
području Općine Vuka (KLASA: 363-02/1001/01, URBROJ: 2158/06-01-10-01 od 24.
rujna 2010. godine), a nakon provedenog javnog natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova, sklopljen je ugovor o
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
sa Dimnjačarko-uslužnim obrtom „Eko-dim“,
vlasnik Hrvoje Horvat.
b) Općina Vuka je u 2014. godini izvršila ažuriranje
planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja koji između ostalog, predviđaju djelovanje
organiziranih snaga Općine Vuka u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora sukladno izmjeni zakonskih i drugih propisa.
Izvršitelj zadatka: stručni suradnik za zaštitu i spašavanje-Franjo Logožar, Nedelišće
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2. TEHNIČKE MJERE

3. URBANISTIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasne postrojbe izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasne postrojbe osigurati odgovarajuće spremište
za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem
prostora. DVD Vuka ima spremište bez grijanja. Potrebito je vršiti kontinuirani pregled vozila i opreme da bi se otklonili nedostaci, koji
mogu biti prepreka spremnosti za intervenciju
u svakom trenutku.

3.1. Prostorno planska dokumentacija
Općina Vuka ima Prostorni plan uređenja Općine. U navedenoj planskoj dokumentaciji primijenjene su i mjere zaštite od požara sukladno važećim zakonskim propisima jer su pravne osobe
nadležne za zaštitu od požara, aktivni sudionik u
svim procesima izrade navedenih dokumenata i
bez njihovih primjedbi i učešća ne bi se mogla dobiti suglasnost Župana na iste dokumente.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka

Izvršitelj zadatka: DVD Vuka uz nadzor Vatrogasne
zajednice Osijek i Općine Vuka
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
a) Za uspješno i učinkovito djelovanje vatrogasaca potrebno je sukladno pravilima struke osiguranje dovoljnog broja stabilnih, mobilnih i
prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi kao i funkcioniranje operativnih
centara i dojave požara na broj 193 odnosno
112. Na području Općine Vuka, dojave i cjelokupna komunikacija obavljaju se fiksnim
i mobilnim uređajima. Svi članovi DVD-Vuka imaju mobilni telefon i svi su međusobno
umreženi. Na taj način je omogućena cjelovita,
brza i efikasna komunikacija u slučaju uzbunjivanja. Nakon dojave uključuje se električna
sirena, koja je upozorenje mještanima da je nastao požar, jer su do tada svi članovi postrojbe
obaviješteni putem svojih službenih mobilnih
telefona.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 obavlja poslove vezane
za koordinaciju složenih intervencija prema standardnom operativnom postupku (SOP-u) za određeni događaj ili po naputku glavnog vatrogasnog
zapovjednika. Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom
području izvješćuje Županijski centar 112 Osijek,
policiju i Općinskog načelnika. Članovi DVD-a,
kao i Vatrogasna zajednica Općine Osijek redovito održavaju sastanke. DVD Vuka održava vježbe,
natjecanja i sl. Tijekom požarne sezone organiziraju posebna dežurstva zajedno sa članovima OPG-a
sa područja Općine Vuka, koji dolaze s poljoprivrednom mehanizacijom.
Izvršitelj zadatka: DVD-Vuka i Općina Vuka

3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina
Općina Vuka pripada skupini Općina u kojoj
je tradicija vatrogastva jako stara i u kojoj je stanovništvo posebno zainteresirano za rad u DVD-u
. Sve prometne i javne površine dostupne su vatrogasnim vozilima, a eventualne prepreke se žurno
otklanjaju. Škola, ambulanta, zgrada Općine, te
dvorane u naselju Vuka imaju cestovne prilaze.
Izvršitelji zadatka: Općina Vuka (izmeu ostalih),
u svojoj nadležnosti
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara
U tijeku je izgradnja vodoopskrbne mreže na
području Općine Vuka i na taj način će se riješiti
problem punjenja vatrogasnih vozila.
Izvršitelj zadatka: Vodovod d.o.o. Osijek i Općina
Vuka
3.4. Ostali izvori za gašenje požara
Na području Općine Vuka postoji u svakom
naselju vodotok, međutim u istima je relativno
malo vode, pogotovo u vrijeme najveće potrebe,
u požarnim sezonama. No, ipak je ima. Pristupni
putovi odnosno prilazi za vatrogasna vozila su relativno dobri.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka i DVD-Vuka
4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Vuka nema vlastito odlagalište komunalnog otpada. Tvrtka MÜLLTRANS d.o.o.,
Varaždin, organizirano sakuplja, odvozi i odlaže
kućni otpad s područja Općine Vuka, na temelju
ugovora o koncesiji.
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5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU
a) Sukladno postojećim propisima Općina Vuka
će donijeti, uz ostale dokumente iz svoje nadležnosti i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni za 2015.
godinu na području Općine Vuka kao i zabranu
spaljivanja slame, korova i drugih biljnih ostataka za vrijeme žetve.
Uz ostale propisane akte i angažiranje DVD
Vuka na čelu s Vatrogasnom zajednicom Osijek,
stvoreni su svi preventivni preduvjeti da do nastanka požara ne dođe. Također, spremnost zaštite od
požara na otvorenom prostoru, pogotovo u žetvenoj sezoni i općenito u vrijeme velikih temperatura, je neupitna. Organiziranje dežurstava po naseljima Općine, vrši se u suradnji između vatrogasaca i predstavnika OPG-a jer se na našem području
nalazi velika površina poljoprivrednog zemljišta,
kako privatnog, tako i državnog. Osim toga tu su
i šumske površine, dijelovi naselja u rubnim područjima i sl. Administrativne mjere propisane su
zakonom i aktima Općine Vuka.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka i DVD-Vuka
b) U slučaju sumnje na postojanje minsko-eksplozivnih sredstava, na crti razdvajanja, gdje
se sumnja u mogućnost postojanja zaostalih
minsko-eksplozivnih sredstava, obavezno se
trebaju preko operativnog dežurstva MUPa Osijek, PU Osijek, pozvati pirotehničari ili
HCR za više ugroženo područje). Nazočnost
stručne osobe može pomoći u rješavanju eventualne opasnosti.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka, HCR, Hrvatske šume
c) Na području Općine Vuka, kao i u ostalim područjima RH stanovništvo je upoznato putem
medija, odnosno oblika javnog priopćavanja
(radio, TV, tisak), s preventivnim mjerama zaštite od požara, a Općina Vuka putem oglasnih
ploča, objave rasporeda dežurstava i sl. dodatno upozorava svoje pučanstvo.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka
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d) Organiziraju se savjetodavni sastanci sa svim
sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara: vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja koji
se pretežno bave poljoprivredom i sl. Stožer
zaštite i spašavanja je u kritičnom periodu u
stanju pripravnosti.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka i Vatrogasna zajednica Osijek
e) U Općini Vuka su propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih
putova i kanala sukladno važećim propisima,
općim aktom, odnosno Odlukom o mjerama
za korištenje poljoprivrednog zemljišta u Općini Vuka kojom su propisane: agrotehničke
mjere (mjere za sprječavanje erozije, mjere za
sprječavanje zakorovljenosti, čišćenje kanala,
zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih biljaka na određenom području, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje
biljnih otpadaka i ograničavanje iskorištavanja pašnjaka), mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (uređivanja živica i
međa, održavanje poljskih putova, održavanje
čistoće, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela i sadnja
i održavanje vjetrobranskih pojasa), nadzor i
kaznene odredbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka
f) Obvezno i redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala, a u skladu s nadležnošću koja
joj pripada, Općina Vuka provodi uz sufinanciranje s Osječko-baranjskom županijom.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode d.o.o, Vuka d.d.
g) Zdenci i ostale pričuvne vode (kanali, ribnjaci i sl.) mogu se koristiti za gašenje požara na
otvorenom prostoru. Međutim, isti se moraju
kontrolirati i redovno čistiti. Isto tako je potrebno i održavati prohodnim prilazne putove
navedenim objektima s vodom. Na području
Općine se u principu održavaju isti, no potrebita je cjelovita analiza na čitavom području.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka i Vatrogasna zajednica Osijek
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h) Općina Vuka je nadležna za održavanje nerazvrstanih cesta na svom području. Zemljišni pojas uz iste mora biti čist i pregledan, između
ostalog i zbog sprječavanja nastajanja i širenja
požara na njemu. U tu svrhu isti se čisti od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi
mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno
olakšati njegov širenje. Općina Vuka je donijela Odluku o nerazvrstanim cestama.
Izvršitelj zadatka: Općina Vuka
III.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Vuka upoznat će s odredbama ovog Provedbenog plana sve
pravne osobe koje su njime predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu ovog Provedbenog plana
osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Vuka za 2015. godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Vuka jednom godišnje
razmatra Izvješće o stanju provedbe ovog Plana.
VI.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana
dostavit će se Službi za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije.
VII.
Ovaj Provedbeni plan ima se objaviti »Službenom glasniku Općine Vuka«.
KLASA: 214-01/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-2
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Temeljem članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08,
114/11, 68/13 i 30/14) i članka 36. Statuta Općine
Vuka (“Službeni glasnik Općine Vuka” broj 1/14),
Općinsko vijeće Općine Vuka na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i mjestima za trgovinu na malo
izvan prodavaonica na području Općine Vuka
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjesta na
području Općine Vuka na kojima se prodaja na
malo može obavljati izvan prodavaonica, kao prodaja roba na štandovima i klupama izvan tržnica na
malo, putem kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja i prodaja putem pokretnih trgovina.
Prodaja robe na štandovima i klupama izvan
tržnica na malo, putem kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja i prodaja putem pokretnih trgovina može se obavljati na području Općine
Vuka samo u skladu sa odredbama ove Odluke.
II. UVJETI I MJESTA ZA PRODAJU NA
MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE VUKA
Članak 2.
Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu
obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za
obavljanje te djelatnosti, na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka izdanog
u skladu s ovom Odlukom.
Trgovina na malo može se obavljati na površinama u vlasništvu Općine Vuka, na površinama
koje Općina Vuka ima u zakupu ili ih koristi po
bilo kojoj drugoj osnovi (uz dozvolu vlasnika),
na otvorenim mjestima javno – prometnih površina (uz ulice) te na površinama koje imaju pristup
s javno – prometnih površina (prostor dvorišta
stambenih zgrada i sl.).
Prigodna prodaja
Članak 3.
Prigodnom prodajom smatra se prodaja na klupama i štandovima te putem automata na crkvenim
godovima, sajmovima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama koje se organiziraju u naseljima na području Općine Vuka.
Prigodna prodaja tijekom godine organizira se
na javnim površinama u vlasništvu Općine Vuka,
na površinama koje Općina Vuka ima u zakupu ili
ih koristi po bilo kojoj drugoj osnovi (uz dozvolu
vlasnika).
Prigodna prodaja povodom crkvenog goda uz dan
Svetog Josipa u Vuki dozvoljava se u okolici crkve
svetog Josipa u Vuki ili na drugoj prigodnoj lokaciji.
Prigodna prodaja može se vršiti uz prethodno
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
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Utvrđena naknada u odobrenju za korištenje
prostora za prigodnu prodaju mora biti plaćena na
žiro račun Općine Vuka najkasnije jedan dan prije
održavanja prigodne prodaje ili na sam dan prodaje.
Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima
izvan tržnica, prodaja putem automata
Članak 4.
Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima
izvan tržnica te prodaja putem automata može
imati karakter stalne i povremene prodaje.
Stalnom prodajom smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim
tjednim vremenskim razmacima.
Registrirane trgovine koje obavljaju stalnu
prodaju u smislu ovog članka podliježu plaćanju
poreza na tvrtku.
Članak 5.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu
obavljati prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda samo ukoliko su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva prodaju poljoprivrednih dobara proizvedenih na svom
gospodarstvu mogu obavljati na klupama i štandovima izvan tržnica na malo, pokretnom prodajom
(putem kolica i pokretnih vozila), prigodnom prodajom, u proizvodnim objektima vlastitog poljoprivrednog gospodarstva, putem kioska te putem
prodajnih automata.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva prodaju
poljoprivrednih dobara mogu obavljati samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka.
Članak 6.
Odobrenje za prodaju na klupama i štandovima
izvan tržnica na malo daje Jedinstveni upravni odjel
Općine Vuka temeljem zahtjeva podnositelja zahtjeva.
Članak 7.
Prodajno mjesto za prodaju putem kioska određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka na temelju zahtjeva podnositelja.
Članak 8.
Prodajno mjesto za prodaju putem automata
određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka
na temelju zahtjeva podnositelja.
Svaki postavljeni automat smatra se izdvojenom poslovnom jedinicom.
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Pokretna prodaja
Članak 9.
Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica
smatra se prodaja mješovite robe i drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u skladu sa
odredbama posebnih propisa.
Prodaja putem pokretnih trgovina može biti
stalna i povremena.
Prodaja prehrambenih proizvoda putem pokretnih trgovina smatra se stalnom prodajom koja
se obavlja svakodnevno ili u kontinuitetu u određenim tjednim vremenskim razmacima.
Članak 10.
Pokretna prodaja (pokretnom trgovinom)
može se obavljati svakodnevno na javno-prometnim površinama iz članka 2. stavak 2. ove Odluke
uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost prometa i ne
ometa mir.
Članak 11.
Dozvolu za pokretnu prodaju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka za 1 do 12 mjeseci u
kalendarskoj godini, ovisno o zahtjevu korisnika.
Plaćanje se vrši mjesečno, unaprijed za naredni
mjesec.
Članak 12.
Dozvolu za jednodnevnu pokretnu prodaju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka u roku
od osam dana od dana kada je zatražena.
Kada se jednodnevna ili višednevna pokretna
prodaja vrši u neradne dane Općine Vuka, korisnik
površine za pokretnu prodaju dužan je odobrenje
zatražiti najmanje jedan dan prije neradnog dana
Općine Vuka.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Državni inspektorat i druge inspekcije
i carinska tijela sukladno ovlaštenjima utvrđenim
posebnim zakonima, a nad provedbom odredbi iz
područja komunalnog redarstva komunalni redar
Općine Vuka.
Članak 14.
Ukoliko se nadzorom utvrdi da se pokretna
trgovina ne pridržava odredbi iz ove Odluke, te
uvjeta utvrđenih u odobrenju Jedinstvenog uprav-

Broj 2

»Službeni glasnik« Općine Vuka, 10. travnja 2015. godine

nog odjela Općine Vuka, Jedinstveni upravni odjel
Općine Vuka može trajno oduzeti izdano odobrenje za rad takvoj pokretnoj trgovini.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Vuka“.
KLASA: 330-01/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-1
U Vuki, 23. ožujka 2015. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 28/10), i članka 42. Statuta Općine Vuka («Službeni glasnik» Općine Vuka
broj 01/14), Općinski načelnik Općine Vuka dana
17. siječnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za obračun plaće
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vuka
Članak 1.
Ovom Odlukom o utvrđivanju osnovice za
obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Vuka u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Osnovica).
Članak 2.
Osnovica iz članka 1. ove Odluke iznosi
3.000,00 kuna bruto.
Članak 3.
Osnovica iz članka 2. ove Odluke primjenjuje se
na obračun plaće od 01. veljače 2015. godine, počevši sa plaćom za mjesec veljaču 2015. godine, koja će
biti isplaćena u mjesecu ožujku 2015. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vuka.
KLASA: 120-02/15-01/01
URBROJ: 2158/06-01-15-02
Vuka, 15. siječnja 2015. godine
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Općinski načelnik
Damir Maričić, dipl. oec.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima
i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima
(„Narodne novine“ broj: 100/2011) i članka 42.
Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik Općine
Vuka“ broj 1/14) Općinski načelnik donosi
PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
bez zasnivanja radnog odnosa u Općine Vuka
za 2015. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak l.
Ovim Planom predviđa se prijam na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
tijekom 2015. godine, u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Vuka.
II. PLAN PRIJMA, BROJ RADNA MJESTA
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno
je, Pravilnikom o unutarnjem redu, tri službenička
radnih mjesta:
naziv radnog mjesta/br. izvršitelja/stručna sprema/
br. planiranih za str. osp.
- pročelnik odjela / 1 / mag. str., str.spec. / 1
- vss za opće i admin. poslove / 2 / VŠS / 0
- stručni suradnik za fin. i rač. / 1 / VŠS / 2
Trenutno su u Općini Vuka zaposlene tri osobe: Pročelnik JUO, stručni suradnik za financije i
računovodstvo, te Općinski načelnik Općine Vuka
koji dužnost obavlja profesionalno.
Članak 3.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam 3
osobe, od čega:
- 3 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim
studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem pravne ili ekonomske struke.
Radno mjesta za čije se poslove planira stručno
osposobljavanje:
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naziv ustrojbene cjeline: Jedinstveni upravni
odjel Općine Vuka;
naziv radnog mjesta: pročelnik;
stručna sprema: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke.

Članak 4.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora
osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u državnim tijelima.
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Članak 5.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za
pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Vuka“ i na web stranici Općine Vuka.
KLASA: 103-01/15-01/02
URBROJ: 2158/06-01-15-1
U Vuki, 09. travnja 2015. godine
Općinski načelnik
Damir Maričić, dipl.oec.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
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