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1.
Temeljem članka 29. stavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ 174/04 ,79/07 i
38/09), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava
uzbunjivanja („NN“111/07), i Članka 44. Statuta Općine Čačinci (Službeni glasnik Općine
Čačinci broj 05/09 i 02/10), Općinski načelnik Općine Čačinci donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE ČAČINCI

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene,
te uvjeti i način popune postrojbe.
Članak 2.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine
Čačinci osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim opće namjene općine
Čačinci ( u daljnjem tekstu: Tim)
Članak 3.
Tim civilne zaštite opće namjene broji 17 (sedamnaest) pripadnika.
Članak 4.
Tim ima zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i
bolničara.
Članak 5.
Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima imenovati će načelnik Općine posebnom
odlukom.
Članak 6.
Tim čine dvije skupine. Prva skupina ima 2 ekipe sa po 3 člana u svakoj ekipi. Druga
skupina ima 2 ekipe sa po 3 člana u svakoj ekipi.
Grafički prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom
brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 7.
Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim
ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te za provođenje mjera zaštite i spašavanja.
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Članak 8.
Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom
prebivališta na području općine Čačinci.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana koje su u okviru redovite
djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koja imaju
specijalna znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.
Članak 9.
Na temelju pisanog zahtjeva općine Čačinci popunu i raspoređivanje pripadnika vrši
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Virovitica.
Članak 10.
Ustroj postrojbe može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog utvrđivanja novih zahtijeva njihovog
angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.
Članak 11.
Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Virovitica.
Članak 13.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasilu
Općine Čačinci“
Klasa:810-05/13-01/01
Urbroj: 2189/14-01-04/13-1
Čačinci, 26. 02. 2013.

Načelnik
Mirko Mališ, ing., v.r.
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2. Na temelju članka 40. Statuta općine Čačinci («Službeni glasnik» broj 01/13), Općinski
načelnik općine Čačinci donosi

ODLUKU
o utrošku sredstava kapitalne potpore
iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Članak 1.

Financijska sredstva u iznosu od 205.084,58 kn doznačena županiji Virovitičkopodravskoj iz Državnog proračuna, a namijenjena općini Čačinci kao potpora, utrošiti će se u
izgradnju i opremanje športske dvorane u Čačincima te u modernizaciju komunalne
infrastrukture i to:
-

izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Paušinci,
plaćanje utrošene električne energije za javnu rasvjetu.

Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci da uputi zahtjev za isplatu
sredstava županiji Virovitičko-podravskoj uz koji se prilaže ova Odluka.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine Čačinci.

Klasa:400-01/13-01/01
Urbroj:2189/14-01-04/13-1
Čačinci, 02.04.2013.

Načelnik
Mirko Mališ, ing., v.r.
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3.
Na temelju članka 40. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci br.
01/13) i članka 33. Odluke o komunalnom redu općine Čačinci (Klasa:021-05/94-01/09,
Urbroj:2189/14-01/94-01/02, od 27. 12. 1995. godine), dana 17. 04. 2013. godine načelnik
općine Čačinci donosi

ODLUKU
o najmu i visini najma za korištenje javne površine
za potrebe provođenja izborne kampanje

I.
Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u najam i
ostalu uporabu javnih površina, način određivanja najamnine, te nadzor odredbe u svezi s
davanjem u najam javnih površina u vlasništvu općine Čačinci za provođenje izborne
kampanje.
II.
Javnom površinom iz članka I. ove Odluke određuje se prostor:
1. Trg dr. Franje Tuđmana, Čačinci, kčbr. 2952 u k.o. Čačinci,
2. Trg kardinala Franje Kuharića, Čačinci, kčbr. 1271 u k.o. Čačinci,
3. Sportski centar „Mladost“ Čačinci, kčbr. 1544 u k.o. Čačinci.
III.
Javna površina daje se u najam političkim strankama, grupi građana i fizičkim
osobama za potrebe provođenja promotivnih i predizbornih aktivnosti i to za:
- postavljanje pokretnih naprava i
- održavanje skupova, druženja, promocija, koncerata i slično.
IV.
Javna površina daje se u najam na temelju zahtjeva koji se podnosi u pisanom obliku
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Čačinci najmanje 24 sata prije odvijanja aktivnosti na
zahtijevanoj javnoj površini.
V.
Rješenje o najmu javne površine za potrebe iz članka III. ove Odluke izdaje referent za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne poslove.
Rješenje sadrži podatke o najmoprimcu, prostoru, cijeni, načinu plaćanja, vremenu i
obliku najma.
VI.
Pokretnim napravama u smislu ove Odluke smatraju se lako premjestivi objekti:
štandovi, stolovi, stolice, klupe, stalci te slične naprave koje zauzimaju do 6 m2 površine te se
određuje cijena najma od 20 kuna dnevno po jednom objektu.
Za svaki dodatni kvadratni metar pokretne naprave cijena se uvećava za 10 kuna.
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VII.
Za održavanje skupova, druženja, promocija, koncerata i slično određuje se cijena
najma javne površine u iznosu od 100 kuna dnevno po pojedinoj javnoj površini iz članka II.
ove Odluke.
VII.
Nadzor nad provedbom Rješenja iz članka V. ove Odluke provodi referent za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne poslove.

VIII.
Najmoprimac je dužan uplatiti najam u Proračun općine Čačinci u roku od 15 dana od
izdavanja Rješenja iz članka V. ove Odluke.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ općine Čačinci.

Klasa:363-05/13-01/05
Urbroj:2189/14-01-04/13-1
Čačinci 17.04.2013.
Načelnik
Mirko Mališ, ing., v.r.
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