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„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 05/16
Temeljem članka 17. stavka 1. točke
3. Zakona o sustavu civilne zaštite
(«Narodne novine», broj 82/15.) i članka
36. Statuta Općine Vuka («Službeni glasnik
Općine Vuka», broj 1/14), a sukladno s
Procjenom
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vuka,
Općinsko vijeće Općine Vuka dana 09.
kolovoza 2016. godine donosi

Pravne osobe iz članka 1. ove
Odluke su dio operativnih snaga sustava
civilne zaštite Općine Vuka.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. ove
Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz
Plana zaštite i spašavanja te civilne zaštite,
koji će sadržavati točno određene mjere i
aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća.

Odluku o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Vuka

Članak 6.

Članak 1.

Temeljem dostavljenih mjera i
aktivnosti, pravne osobe od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Vuka u svojim
operativnim planovima planirat će
provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Vuka
su:
1. Žito grupa – Farma koka nesilica Vuka,
2. B.I.J.A.F. d.o.o., Vuka,
3. Caffe bar „Amadeus“, Vuka,
4. Bulut j.d.o.o., Vuka,
5. BUKOS, Vuka.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Vuka
(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj
4/14), u dijelu koji se odnosi na određivanje
pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje s područja Općine Vuka.

Članak 2.
Udruge od značaja za sustav civilne
zaštite na području Općine Vuka su:
1. Lovačko društvo «Kuna», Stjepana
Radića 20
2. Nogometni klub «Šubić», Osječka 201,
3. Boćarski klub «Veteran-Vuka», Osječka
72,
4. Odred rendžera «Hrastovi», Vuka,
Osječka 178,
5. Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata, Vuka, Osječka 72

Članak 8.
Po jedan primjerak (kopija) ove
Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi
navedenoj u ovoj Odluci i Područnom
uredu za zaštitu i spašavanje Osijek.

Članak 3.

Članak 9.

Pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Vuka su one pravne
osobe koje su svojim proizvodnim,
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim
resursima najznačajniji nositelji tih
djelatnosti na području Općine Vuka.

Na Prijedlog odluke pribavljena je
suglasnosti Državne uprave za zaštitu i
spašavanje (KLASA: 810-01/16-01/03,
URBROJ: 543-09-01-16-2).
Članak 10.

Članak 4.
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Na temelju članka 36. Statuta
Općine Vuka («Službeni glasnik Općine
Vuka» br. 1/14), Općinsko vijeće Općine
Vuka, na svojoj 25. sjednici, održanoj dana
09. kolovoza 2016. godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Vuka“.
KLASA: 810-01/16-01/ 01
URBROJ: 2158/06-01-16-16
U Vuki, 09. kolovoza 2016. godine

Odluku o sufinanciranju troškova
priključka na
javnu vodoopskrbnu mrežu i
financiranju troškova produžetka
vodoopskrbne mreže

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
**************************************

Članak 1.

Na temelju članka 36. Statuta
Općine Vuka («Službeni glasnik Općine
Vuka» br. 1/14), Općinsko vijeće Općine
Vuka, na svojoj 25. sjednici, održanoj dana
09. kolovoza 2016. godine donosi

Odluku o donošenju Strateškog
razvojnog programa Općine Vuka za
razdoblje od 2015. do 2020. godine

Općinsko vijeće Općine Vuka
donosi Odluku o sufinanciranju troškova
priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu
stanovnicima Općine Vuka, koji žive u
ulicama u kojima je vodoopskrbna mreža
ukopana samo s jedne strane ulice, te radi
priključenja na istu, moraju izvoditi radove
bušenja ispod ceste.

Članak 1.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Vuka
usvaja Strateški razvojni program Općine
Vuka za razdoblje od 2015. do 2020.
godine, izrađen od strane MD Consulting
j.d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Trogirska
18.

Općina Vuka će sufinancirati trošak
priključenja u iznosu od 500,00 kuna po
priključku. Za ostvarivanje prava na
sufinanciranje, vlasnik priključka podnosi
zahtjev za sufinanciranje u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Vuka, uz
predočenje računa o plaćenim troškovima
priključka. O svakom podnesenom zahtjevu
Općinski načelnik donijet će Odluku.

Članak 2.
Strateški razvojni program iz članka
1. je sastavni dio i prilog ove Odluke.

Članak 3.

Članak 3.

Općina Vuka će izvršiti povrat
sredstva u iznosu od 500,00 kuna po
priključku, vlasnicima priključka koji su se
već priključili na javnu vodoopskrbnu
mrežu, a morali su bušiti ispod ceste u svrhu
priključenja
građevine
na
javnu
vodoopskrbnu mrežu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
(8.) dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Vuka».
KLASA: 302-01/15-01/02
URBROJ: 2158/06-01-16-38
Vuka, 09. kolovoza 2016. godine

Članak 4.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin

Općina Vuka će, temeljem zahtjeva
korisnika, financirati troškove produžetka
vodoopskrbne mreže u dijelovima ulica
gdje do svih stambenih građevina nije
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izgrađena vodoopskrbna mreža, kako bi se
stanovnicima omogućilo priključenje na
vodoopskrbni sustav.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke
osigurat će se II. Izmjenama i dopuna
Proračuna općine Vuka za 2016. godinu, te
se ista ima primijeniti od dana stupanja na
snagu II. Izmjena i dopuna Proračuna
općine Vuka za 2016. godinu.
Članak 6.
Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel općine Vuka.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Vuka“.
KLASA: 325-01/16-01/01
URBROJ: 2158/06-01-16-6
Vuka, 09. kolovoza 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Perešin
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