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Temeljem odredbi članka 48. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008), i
članka 32. Statuta općine Otok (Sl. glasnik općine Otok br. 3/13 - pročišćeni tekst,
03/17), Općinsko vijeće općine Otok na 6. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. god.
donijelo je

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OTOK ZA 2018. GODINU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Otok za 2018. god.
(u daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i
obveze nositelja proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći
dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, a Posebni dio sadrži plan
rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne
programe (aktivnosti i projekte). Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode
Proračuna vezane uz provođenje investicija za razdoblje 2018.-2020.
II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva iz Proračuna osiguravaju se proračunskom korisniku – DV Žabica Otok,
izvanproračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za
nositelja sredstava na pojedinim stavkama i ostalim korisnicima (u daljnjem tekstu:
Korisnici).
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i obveze utvrđene ovom Odlukom.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je načelnik općine Otok.
Članak 5.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene
Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Korisnici su dužni po isteku proračunske godine, a najkasnije do 31. ožujka iduće
godine Općinskom vijeću podnijeti izvješće o utrošku sredstava.
Namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi Korisnika ne uplaćuju se u Proračun, već
se koriste za pokriće troškova programa za koje su prihodovani.
Članak 6.
Ukoliko se Prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u
izvršavanju obaveza imati će sredstva za redovnu djelatnost općinskih službi.
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Članak 7.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju prihoda i izdataka, te preraspodjeli sredstava
unutar proračunskih stavaka, rješavaju se Izmjenama i dopunama Proračuna,
odnosno njegovim uravnoteženjem, a podnose se Općinskom vijeću na donošenje.
Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Članak 9.
Proračun se izvršava do 31. 12. 2018. godine. Financijske obveze koje ne budu
podmirene do navedenog datuma podmiriti će se iz proračuna naredne fiskalne
godine.
III ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku općine
Otok.
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-08/17-01/05
Ur. br. 2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________
Na temelju članka 30. stavaka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj:
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 79/09, 94/13,153/13,147/14,36/15) i članka 32. Statuta
Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok" broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17), Općinsko
vijeće na 6. sjednici održanoj 21. prosinca 2017.godine donijelo je
PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI
OTOK ZA 2018.GODINU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Otok za 2018. godinu i to za:
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-JAVNE POVRŠINE
-NERAZVRSTANE CESTE I NOGOSTUPI
-VODOVODNA MREŽA
-ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
-ODVODNJA OTPADNIH VODA
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i
uređaja, te za nabavu opreme iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
II.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Članak 2.

1. Radovi na javnim površinama
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava
izgradnja
pristupnih
platoa/trg u sklopu vjerskih
objekata u općini Otok.

izvor financiranja

- 30. 000.00 HRK

- kontinuirano u 2018.g.
Napomena: Odnosi se na aktivnost
54. Uređenje jav. površina
sanacija divljih odlagališta

i

20 000,00 kn iz sredstava
kapitalne pomoći
10 000,00 kn iz ostalih
proračunskih prihoda
-kontinuirano u 2018.god.

Izgradnja
i
dječjih igrališta

opremanje

Izvor financiranja

izgradnja
/Aktivnost/ 64.izvora
Izvor financiranja:
UKUPNO:

30. 000.00 HRK

Napomena: 30 000.00 kn odnosi se
na
aktivnost
54.
Uređenje
jav.površina i sanacija divljih
odlagališta

-20 000.00 kn iz komunalne
naknade
-10 000.00 kn iz ostalih
sredstava proračuna
izvorišta
zaštita

10. 000.00 HRK

-kontinuirano 2018.god.

- 10 000,00 kn iz sredstava
komunalne naknade
70.000,00 HRK

2. Izgradnja prometne infrastrukture (nerazvrstane ceste) i ostale komunalne
infrastrukture
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Izgradnja potpornih zidova, cesta i brdsko-planinskih putova na području Općine Otok
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
-izgradnja potpornih zidova
i
izgradnja prometne
infrastrukture /
nerazvrstanih cesta
(aktivnost 59.)
radovi na brdskim i
poljskim putovima
-(aktivnost 50.)

100. 000.00 HRK

100. 000.00 HRK

-kontinuirano 2018.god.
-po Prilogu: Izgradnja
prometne infrastrukture

- kontinuirano 2018.god
-po opć. Programu: Uređenje
postojećih zapuštenih poljskih i
brdskih putova u općini Otok

izrada putokaza na lokalnim
putovima (aktivnost 61.)

30. 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god

ukupno: 230.000.00 kn
- 150 000,00 kn iz kapitalne
pomoći, prihod od imovine, - kontinuirano 2018.god
komunalne naknade
80.000,00 kn iz ostalih
proračunskih prihoda

Izvor financiranja

Izgradnja nogostupa
dionica:Gala-Otok
-(aktivnost 60.)

- 3. 800. 000.00 HRK

U izgradnji od listopada
2017. i planira se završetak
do svibnja 2018.

Izvor financiranja:
- 2 000 000,00 HRK iz proračunskih sredstava kapitalne
pomoći , komunalni doprinos, komunalna naknada
- 1 800 000,00 kn iz sredstava kapitalne pomoći, iz ostalih
proračunskih sredstava
UKUPNO:

= 3. 800.000,00 HRK

3. Izgradnja vodovodne mreže
Izgradnja vodovodne mreže
- 350. 000.00 HRK
-(aktivnost 62.)

-kontinuirano 2018.god.
- područje općine Otok
Udovičić (Bečko), Ruda
(Tadić)

Izvor financiranja
250 000,00 kn iz sredstava kapitalne pomoći, komunalni doprinos,naknada za razvoj v.
sustava
- 100 000,00 kn iz ostalih proračunskih sredstava
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350. 000,00 HRK

4. Odlaganje komunalnog otpada
Izgradnja Zelenih
Otoka/reciklažno dvorište
-(aktivnost 56.)

-50. 000.00 HRK

Izvor financiranja

- 30 000,00 kn iz ostalih
proračunskih sredstava
- 20 000,00 kn iz sredstava
komunalne naknade

UKUPNO:

50. 000,00 HRK

-kontinuirano 2018.god.

5. Odvodnja otpadnih voda

-kanalizacijski sustav
500. 000.00 HRK
Izvor financiranja

- 200.000, 00 kn iz sredstava
komunalne
naknade
i
komunalnog doprinosa
- 300.000,00 kn iz ostalih
sredstava proračuna

UKUPNO:

500. 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god.
-aglomeracija
(Sinj,Trilj,Otok i Dicmo)

Članak 3.
Za realizaciju ovog programa osigurano je 4. 930.000,00 kn u općinskom proračunu.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od objave u Službenom glasniku Općine Otok.
Općina Otok
Općinsko vijeće
Klasa: 363-05/17-01/04
Ur. broj:2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine
Predsjednik
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Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
PRILOG: Predmetni naslovi za Program gradnja objekata komunalne infrastrukture u Općini
Otok za 2018. godinu
Sukladno:
2. Izgradnja prometne infrastrukture (nerazvrstane ceste) i ostale komunalne infrastrukture

Dionica

Ukupna
dužina (m)

UDOVIČIĆ
Omrčen

100 m

OTOK
Šimunovići

200 m

Opis zahvata
Priprema posteljice (rad gredera,
dovoz i ravnanje tampona,
zbijanje tampona) i asfaltiranje
slojem asfalta debljine 5 cm,
izgradnja podzida
Priprema posteljice (rad gredera,
dovoz i ravnanje tampona,
zbijanje tampona) i asfaltiranje
slojem asfalta debljine 5 cm

Ukupni iznos sredstava za provedbu Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture – Izgradnja
prometne infrastrukture ( nerazvrstane ceste) u Općini Otok za 2018.g. osiguran je u Općinskom
Proračunu u visini od 100 000,00 kn.

Izgradnja potpornih zidova, cesta i brdsko-planinskih putova na području Općine Otok
Dionica
Poljski putevi
Orlovac - Vlake

Ukupna
dužina (m)

Do 300 m

Donja Korita Gornja Korita

Do 300 m

Balaturovac –
Galjske stanine

Do 300 m

Opis zahvata
Nasipanje kritičnih mjesta
Nasipanje i na kritičnim
mjestima betoniranje dionice
puta

Nasipanje i na kritičnim
mjestima betoniranje dionice
puta

Ukupni iznos sredstava za provedbu Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture –
Izgradnja potpornih zidova, cesta i brdsko-planinskih putova na području Općine Otok
za 2018.g. osiguran je u Općinskom Proračunu u visini od 100 000,00 kn.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj;
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26/03, pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 94/13 i 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta
Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok", broj: 03/13- pročišćeni tekst, 03/17), Općinsko
vijeće Općine Otok na 6. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture,
procjena troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa, s naznakom izvora financiranja za područje Općine Otok za slijedeće komunalne
djelatnosti:
- JAVNA RASVJETA
- ODRŽAVANE I UREĐENE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH KOMUNALNIH
OBJEKATA
- OBNOVA KOMUNALNE OPREME

Članak 2.
U 2018. godini opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Otok obuhvaća:
I.
Javna rasvjeta
PROCJENJENA
NAZIV
VRIJEDNOST
ROK
Utrošak električne energije za 260.000.00 HRK
- kontinuirano 2018.god.
javnu rasvjetu,grobljamrtvačnice (akt.43.)
tekuće održavanje javne
300.000.00 HRK
rasvjete(akt.44.)
- kontinuirano 2018.god
Ukupno
Izvor financiranja:
komunalna naknada i drugi
izvori utvrđeni posebnim
zakonom

560. 000.00 HRK

II Održavanje i uređenje ulica i nerazvrstanih cesta i ostalih komunalnih objekata
NAZIV
održavanje, uređenje ulica i

PROCJENJENA
VRIJEDNOST

ROK
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- kontinuirano 2018.god.
- po Prilogu: Održavanje i
uređenje ulica i nerazvrstanih cesta

tekuće i investicijsko
održavanje
građevinskih objekata (akt.
48.)
tekuće/investicijsko
održavanje groblja i
mrtvačnica(akt.47.)
opskrba vodom (groblja i
mrtvačnice i naselja bez
vode)
-(akt.52.)
deratizacija i dezinsekcija i
higijeničarska služba(akt.53.)
pročišćavanje odvodnih
kanala oborinskih
voda(akt.58.)
Uređenje javnih površina i
sanacija divljih odlagališta
Izvor financiranja:
komunalna naknada,
komunalni doprinos, naknade
za koncesije,drugi
izvori utvrđeni posebnim
zakonom
Ukupno:
III.

80 000.00 HRK

-kontinuirano 2018.god.
(zgrada MO Udovičić),po
općini Otok)

20 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god.

65 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god.

100 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god.

50 000.00 HRK

- kontinuirano 2018.god.

150.000.00 HRK

-kontinuirano 2018.god.

565.000.00 HRK

Obnova komunalne opreme

NAZIV
komunalna oprema:
kontejneri i druga oprema
-(akt. 66.)
Ukupno:
Izvor financiranja:
komunalna naknada i drugi
izvori utvrđeni posebnim
zakonom

PROCJENJENA
VRIJEDNOST
75 000.00 HRK

ROK
- kontinuirano 2018.g.

= 75 000.00 HRK

Članak 3.
Za realizaciju poslova iz članka 2. ovog Programa osigurano je 1 200 000.00 HRK u
Općinskom proračunu.
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Otok.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/17-01/05
URBROJ: 2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
PRILOG: - Predmetni naslovi za Program održavanja objekata komunalne
infrastrukture za 2018. god.
Glava II – Održavanje i uređenje ulica i nerazvrstanih cesta
Ukupna
Procjena
dužina
zahvata (kn) i
Dionica
Opis zahvata
zahvata
vrijeme
(m)
provedbe

Gala(razno)
na oštećenim
dionicama

Zahvat
do 50 m

Ruda (razno)
na oštećenim
dionicama

Zahvat
do 50 m

Udovičić
(razno)
na oštećenim
dionicama

Zahvat
do 50 m

Čišćenje od
zemljanih
čestica,
premazivanje
asf. vezivom i
presvlačenje
novim
asfaltnim
slojem debljine
5 cm
Čišćenje od
zemljanih
čestica,
premazivanje
asf. vezivom i
presvlačenje
novim
asfaltnim
slojem debljine
5 cm
Čišćenje od
zemljanih
čestica,
premazivanje
asf. vezivom i
presvlačenje
novim
asfaltnim
slojem debljine
5 cm

25 000,00 kn
kontinuirano u
2018. g.

25 000,00 kn
kontinuirano u
2018. g.

25 000,00 kn
kontinuirano u
2018. g.
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25 000,00 kn
kontinuirano u
2018. g.

Ukupni iznos sredstava za provedbu Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture
-Održavanje i uređenje ulica i nerazvrstanih cesta za 2018. God. osiguran je u općinskom
proračunu u visini od 100 000,00 HRK.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06,150/08,
124/10, 124/11, 86/12,94/13,85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Općine Otok (“Službeni
glasnik Općine Otok“ broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17) Općinsko vijeće Općine Otok na
6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017.godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba Općine Otok u sportu
za 2018. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba Općine Otok u sportu za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti,
poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Otok i to:
- promicanje i poticanje sporta u cjelini
- djelovanje sportskih udruga
- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima
- sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima građana
- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata.
Članak 2.
Za provođenje Programa u sportu Općina Otok osigurala je sredstva u Proračunu Općine Otok
za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 640.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na slijedeći način:
- NK »OSK« Otok
500.000,00 kn
- Planinarsko društvo "Kamešnica"
5.000,00 kn
- Boćarski klub "Otok"
55.000,00 kn
- Ostali sportski klubovi i udruge
80.000,00 kn
Članak 4.
Općina Otok će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i
natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna
Općine.
Članak 5.
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Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Otok osigurana su sredstva
u Proračunu Općine Otok za 2018. godinu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Otok«.
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 620-01/17-01/01
Ur. broj: 2175/04-01-17-01
Otok, 21 . prosinca 2017.g.
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
__________________________________________________________________________
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj
47/90,27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok", broj
03/13- pročišćeni tekst, 03/17) Općinsko vijeće Općine Otok, na 6. sjednici održanoj 21.
prosinca 2017. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba Općine Otok u kulturi
za 2018. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti,
poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Otok i to:
- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao i pomaganje i poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i
amaterizma u kulturi
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na
području Općine Otok.
Članak 2.
Za provođenje Programa u kulturi Općina Otok osigurana su sredstva u Proračunu Općine
Otok za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 103.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način
- tekuće donacije udrugama u kulturi
- Muzej cetinske krajine

100.000,00 kn
3.000,00 kn

Članak 4.
Općina Otok će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.
Općina Otok će subvencionirati korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine Otok
kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.
Članak 5.
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Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Otok osiguravaju se
sredstva u Proračunu Općine Otok za 2018. godinu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Otok«.
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/17-01/01
Ur. broj: 2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017.g.
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 22. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
33/12) i članka 32. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok“ broj 03/13pročišćeni tekst, 03/17) Općinsko vijeće Općine Otok na 6. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2017.godine, donijelo je
PROGRAM
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE OTOK
ZA 2018. GODINU
I.
Sredstva za realizaciju programa socijalne skrbi Općine Otok u 2018. godini planirana
su u Proračunu Općine Otok za 2018. godinu u iznosu od 1.580.000,00 kuna.
II.
Programom socijalne skrbi za 2018. godinu utvrđuje se osnovni način pomaganja
stanovništvu kojemu je potrebna socijalna skrb i to neposredno pojedinom građaninu ili
posredstvom udruga određenih kategorija građana koje o njima skrbe, i to u svrhu
osiguravanja građanima Općine Otok viši standard socijalne zaštite.
Cilj programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć
slabima, nemoćnima i invalidima.
III.
Sredstva planirana za socijalnu skrb - raspoređuju se kroz slijedeće aktivnosti i
projekte:
I. SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENTIMA I UČENICIMA 250.000,00 kn
II. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

550.000,00 kn
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III. SOCIJALNA SKRB
780.000,00 kn
Radi se uglavnom o novčanoj pomoći samcu ili obitelji koji nisu u mogućnosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe, te pomoć udrugama čija je djelatnost socijalnohumanitarnog karaktera.
1. pomoći u novcu obiteljima

680.000,00 kn

- pomoć socijalno ugroženim obiteljima
- pomoć obiteljima za opremu novorođenog djeteta
- pomoć osobama koje sklapaju brak
2. potpore za rad udruga
-

380.000,00 kn
200.000,00 kn
100.000,00 kn
100.000,00 kn

udruge invalida domovinskog rata
udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja
Gradsko društvo Crvenog križa
Klub roditelja "Ruka pomoći"

30.000,00 kn
20.000,00 kn
40.000,00 kn
10.000,00 kn

IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Otok".
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:550-01/17-01/01
Ur.broj:2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
Temeljem čl.17.stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br: 82/2015) i prema
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od djelovanja
katastrofa i velikih nesreća (nastavno Procjena ugroženosti) i Plana zaštite i spašavanja, te
članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok, broj 03/13-pročišćen tekst,
03/17), Općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 6. sjednici održanoj 21. prosinca 2017.
godine usvojilo je:
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE
OTOK ZA 2017. GODINU
I.

UVOD

Sustav Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika , operativnih snaga i građana za
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ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike
Hrvatske.
Člankom 16. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br: 82/2015) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužno organizirati
poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,razvoj i učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17.stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br: 82/2015)
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 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.
Općina Otok na prijedlog Načelnika Općine predstavlja Općinskom vijeću godišnju analizu
stanja sustava civilne zaštite.
II.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tijekom 2017. godine Općina Otok je usvojila i provodila slijedeće akte iz područja zaštite i
spašavanja:
Na 25. sjednici općinskog Vijeća Općine Otok održanoj 20 .12.2016. godine usvojeni su:
1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Otok za 2017. godinu. i

Financijski plan za organizaciju i razvoj sustavu zaštite i spašavanje za 2018. godinu.
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Otok za2018. godinu.
2. Sukladno dopisu od 05. listopada 2017. godine, klase. 810-03/17-01/12 i Ur. br:

2175/0103-15-1), u predmetu Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2017/2018.
Godine dane su temeljne smjernice JLS u svezi poduzimanja preventivno-planskih aktivnosti
za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja
uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju 2017/2018 godine.
Temeljem toga izrađeni su potrebni Planovi:
- Operativni plan/mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za
2017/2018. godinu.
- Operativni plan održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području
Općine Otok u zimskim uvjetima-sezona 2017/2018 .
3. Prema čl. 28. stv.1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N.br. 174/04,79/07,38/09 i
127/10)
općina Otok izradila je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
njenom području za 2017. godinu i iznos financijskih sredstava za financiranje sustava zaštite
i spašavanje u 2018. godini.
4. Po dopisu od 5. listopada 2017.g., klase: 810-03/17-01/12 i Ur. br: 543-15-17-4
strane DUZS-Područni ured Split "Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite nepovoljnim
vremenskim uvjetima 2017/2018.god.; načelnik stožera zaštite i spašavanja je sudjelovao na
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zajedničkom sastanku u Sinju s predstavnicima nadležnih službi, gdje je izražena spremnost
javnih/nadležnih službi i redovnih snaga zaštite i spašavanja za reagiranje i moguće
otklanjanje posljedica izvanrednih događaja (policija, vatrogasci, Hitna medicinska pomoć,
HGSS, Hrvatske ceste,Crveni križ, komunalno poduzeće Čistoća cetinske krajine d.o.o., …)
5. Područni zapovjednik DVD-Sinj zajedno sa općinskim Stožerom zaštite i spašavanja
predložio je plan djelovanja DVD - Sinj s prijedlogom da se osiguraju financijska
sredstva za 2018. god. kao trošak provođenja nadzora i potrebnih intervencija na
području Općine Otok/pojačani nadzor br.prot. 36/70. Prihvaćen je Prijedlog
financiranja pojačanih mjera zaštite u ljetnom periodu (0 1.08. – 30.09.2018.)
6. Sukladno godišnjem planu inspekcijskog nadzora provedbe Zakona o zaštiti i
spašavanju i
pod zakonskih akata dana 24.04.2017.g. u općini Otok izvršen je inspekcijski nadzor od
strane
ovlaštenog inspektora zaštite i spašavanja (Zapisnik o inspekcijskom nadzoru, Klasa:511-1221-145/288-17)
Po dopisu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, koji tumači provedbu zakona o
civilnoj zaštiti (NN 82/15) u prijelaznom razdoblju od stupanja na snagu novog Zakona i
provedbi njegovih akata JLS imaju rok od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika
iz čl. 49. stv.2 novog Zakona, donijeti novu procjenu rizika od velikih nesreća djelovanja
civilne zaštite i da postojeća Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja JLS donesena
po Zakonu o zaštiti i spašavanju (174/04,79/07, 38/09 i 127/10), ostaje na snazi do donošenja
Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite. Temeljem tih pravnih
odredbi Općina Otok će i dalje u upotrebi imati Stožer zaštite i spašavanja ustrojen prema
Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja(NN 40/08 i
44/08).
7. Gradsko društvo Crvenog križa-Sinj je po svom planu i u suradnji sa Udrugom

dobrovoljnih davatelja krvi iz Općine Otok, proveo dvije akcije darivanja
krvi(18.3.2017. i 7.10.2017.). Na tim akcijama odaziv je bio zadovoljavajući i takav
vid aktivnosti planiraju i za 2018 . godinu. Za njihov rad u 2018.godini u općinskom
proračunu osigurati će se potrebna financijska sredstva. Gradsko društvo crvenog
križa - Sinj u suradnji s Općinom Otok vršio je dijeljenje socijalnih paketa
najugroženijim obiteljima i pojedincima a to će po programu i najavi obavljati i
slijedeće godine.
8. Lovačka udruga "Jarebica"-Otok, je na području svog lovno-gospodarskog područja

vršila
sanaciju pojilišta i visokih zasjeda (čeka) te su očistili i sanirali nekoliko starih čatrnja i
opskrbili su otvorena pojilišta vodom u ljetno vrijeme. Očistili su i prikladnim učinili cca 15
km staza za prolaz lovaca, životinja i planinara. Radi redovne, a time i bolje lovno
gospodarske aktivnosti izvršili su postavljanje "automatskih" hranilica za nisku divljač.
Njihova aktivnost po potrebi može biti i veća u sustavu zaštite i spašavanja, a pogotovo u
potrebi odstrjela pasa i mačaka lutalica i drugih šumskih životinja, ako to procjene nadležne
službe (javno zdravstvo).
9. Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03 pročišćeni tekst,
82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11i 144/12) čl. 13. Odluke o načinu obavljanja
komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Općine Otok br. 01/12) i čl.32. Statuta Općine Otok
(Službeni glasnik br.03/13 -pročišćeni tekst), općinsko vijeće Općine Otok na 27.sjednici
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održanoj 18.04.2017.g. usvojilo je Odluku o odabiru osobe za obavljanje komunalne
djelatnosti dezinsekcije i deratizacije klasa:363-02/17-01/01 i urbroj:2175/04-02-17-7, kao i
Odluku o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe, na
području Općine Otok za 2017.god.klasa:363-02/17-01/02, urbroj:2175/04-02-17-7
Pravna osoba LIKOMED VETERINA d.o.o Brnaze 172, Brnaze, provela je sve potrebne
mjere sukladno Programu Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske Županije.
Opskrba vodom u dijelovima gdje nema vodovodne mreže izvršena je na
vrijeme i u dovoljnim količinama ( dostavljeno putem cisterni ). Za takvu daljnju
potrebu u novom općinskom proračunu za2018. god. potrebno je osigurati financijska
sredstva.

10.

ZAKLJUČAK
Temeljem analize stanja sustava civilne zaštite može se zaključiti sljedeće:
1. Stanje u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Otok i stanje protupožarne
zaštite na području Općine Otok ocjenjuje se uspješnim u 2017.g.
2. Iz analize je vidljivo da je promjenom zakona potrebno donijeti određene odluke kao
sastavnice novog sustava civilne zaštite.
Na osnovu sveg izloženog Stožer zaštite i spašavanja predlaže Općinskom vijeću da na
temelju Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja donese Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Otok za 2018. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje za aktivnosti na području Općine Otok.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/17-01/02
UR. BROJ: 2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine

Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 17. stavak 1. Alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite(N.N. br.
82/15), članka. 32. Statuta općine Otok („Sl. glasnik Općine Otok“ br.03/13pročišćeni tekst, 03/17), te Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Otok, općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 6 . sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine donijelo je:
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Otok za 2O18. godinu
s fnancijskim učincima za trogodišnje razdoblje
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Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2017.
godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2019.g., ovim Godišnjim planom
utvrđuju plan aktivnosti na razvoju sustava civilne zaštite u 2018. godini.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnose na slijedeće subjekte:
1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2018. godinu
donosi:
a) Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. Godinu
b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim fnancijskim
učincima
2. Stožer zaštite i spašavanja, povjerenici i postrojba opće namjene
civilne zaštite
Razmatra stanje sustava zaštite i spašavanja, prati i provodi izradu
potrebnih operativnih planskih dokumenata za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja, te predlažu izvor fnanciranja sustava zaštite i spašavanja na
svom području, i:
a) U suradnju sa Područnim uredom DUZS -a u Splitu izvršiti: usklađenje,
izmjene i dopune postojeće "Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i velikih nesreća. Po Zakonu o
civilnoj zaštiti (NN 82/15) potrebno je u prijelaznom razdoblju na snagu
novog Zakona i provedbi njegovih akata da JLS u roku od dvije godine
od dana stupanja na snagu pravilnika iz čl.17 stv.1, alineja 2. I čl. 49.
Stv.1 novog zakona, izvrši izradu Procjenu rizika od velikih nesreća za
Općinu Otok).
b) U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti izmjene,
dopune i usklađenje postojećeg Plana zaštite i spašavanja za Općinu
Otok, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.
c) Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad Stožera kao i
povjerenika i postrojbe civilne zaštite.
d) Pratiti sve potrebne obavijesti, dopise, naputke i mjere, dostavljati
potrebne podatke prema službi zaštite i spašavanja, sudjelovati na
okruglim stolovima i tematskim skupovima, obilježavati važnije datume
iz sustava zaštite i spašavanja (Dan civilne zaštite 01. ožujka).
e) Uskladiti i provesti sve potrebne aktivnosti u Sustava zaštite od požara
kao i vršiti izradu potrebnih operativno-preventivnih dokumenata i
njihovo provođenje sadržanih unutar Plana zaštite od požara.
f) U suradnji sa svim relevantnim institucijama izraditi standardne
operativne postupke za sve oblike intervencija i postupaka koje se
odnose na ukupni sustav zaštite i spašavanja.
g) Kontinuirano provoditi pokazne vježbe kako bi se provjerila spremnost
sustava zaštite i spašavanja.
h) Održavati redovne sastanke iz svojih nadležnosti.
3. Općinski načelnik
U ostvarivanju prava i obaveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik
Općine Otok za svoje područje:
- odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i
članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
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upravnih tijela JTS i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne
zaštite u općini Otok (po izradi Procjene rizika od velikih nesreća i Plana
djelovanja civilne zaštite),
- predlaže fnanciranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
- priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja (civilne zaštite),
- daje prijedlog predstavničkom tijelu o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje (civilne zaštite),
sukladno procjeni ugroženosti,
- osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i
spašavanja,
-osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
Uz pomoć građevinske operative s područja Općine Otok izvršiti saniranje
ilegalnih deponija komunalnog otpada, te postaviti table upozorenja o zabrani
odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.
U suradnji s JVD-om Sinj i komunalnim poduzećem sačiniti Plan dobave vode
cisternama za dio općine bez vodovodne mreže u 2018. godini.
4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru redovne djelatnosti
4.1.

Vatrogastvo

Kao i dosadašnjih godina protupožarnu zaštitu provoditi u suradnji s DVD-om Sinj
po do sada usvojenim zajedničkim planovima i programima.
Provoditi Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera iz postojećeg Plana zaštite od
požara za Općinu Otok, samostalno ili u suradnji sa pravnim subjektima:
- organizacijske mjere
- osposobljavanje pučanstva
- provođenje promidžbe
- osigurati tehničke mjere (vezu)
- izraditi operativne dokumente
- provoditi urbanističke mjere zaštite od požara
- provoditi mjere zaštite otvorenih prostora i šuma
- provoditi mjere na divljim odlagalištima otpada
- provesti pojačani nadzor u ljetnim mjesecima
lzraditi sve potrebne operativne planove koji su dio obvezujućih aktivnosti, a
proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i drugim Pravilnicima).
4.2.

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Sinj

Prema vlastitom Planu i u suradnji s Općinom Otok izvršiti potrebite pripreme za
dvije akcije dragovoljnog darivanja krvi kroz 2018. godinu.
4.3.

Gorska služba spašavanja – Split/Sinj
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Kao značajna udruga unutar službi sustava zaštite i spašavanja HGSS sa svojim
ispostavama Sinj i Otok je stručna, humanitarna, neproftna organizacija, čiji
pripadnici prolaze specijalističku obuku, pridonose traganju, spašavanju u teškim
uvjetima na nepristupačnom terenu i pri elementarnim ne pogodama. Oni se
uključuju ukoliko se za njihovom uslugom pokaZe potreba.
Zbog sve većeg broja ljudi koji kroz cijelu godinu posjećuju planinu
Kamešnicu i mogućih incidentnih situacija, HGSS i Općina Otok intenzivirati će
suradnju i sukladno tome Općina Otok će sufnancirati rad HGSS prema
raspoloživim sredstvima predviđenim unutar stavki Mjere zaštite i spašavanja.
5. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
5.1.

Lovačka udruga „Jarebica“ – Otok

a) Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2018.godinu izvršiti akciju čišćenja
zapuštenih i zaraslih putova, obilježavanje staza na Kamešnici, u svrhu
lakše prohodnosti i veće preglednosti. lzraditi operativne Planove i
obaviti potrebne terenske radove koji će omogućiti bolji nadzor i
prehranu lovne divljači.
b) Organizirati akciju tamanjenja pasa i mačaka lutalica u suradnji sa
Likomed veterinom d.o.o. Sinj, ukoliko se pokaže potreba za tom
aktivnošću.
5.2.

Planinarsko društvo „Kamešnica“ Otok

a) Prema vlastitom planu izvršiti čišćenje i obilježavanje planinarskih staza
i putova na planini Kamešnici
b) Opremiti prostor postojećeg planinarskog doma sa sanitetskim
materijalom i komunikacijskim sredstvima
c) Planirati sredstva za provedbu pravnog postupka radi povrata
Planinarskog doma u Koritima u vlasništvo PD "Kamešnica" Otok
d) lzvršiti uređenje vidikovaca i odmorišta na nekoliko lokacija
6. Veterinarstvo
Sukladno Odredbi zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti( NN 79/07 i
113/08) i Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (NN 35/07) i Programu mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama,štetnih glodavaca i člankonožaca (arthropoda) čije je suzbijanje
planirano mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno zdravstvene
važnosti za RH(NN 128/11), provoditi će ovaj nadzor Općina Otok preko izrade
Programa obvezatne preventive DDD na području Općine Otok u 2018.g.
izrađenom od strane Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo SDZ. Za potrebe
provođenja potrebna je provedba odabira pravne osobe
za obavljanje komunalne djelatnosti higijeničarske službe na području Općine
Otok u 2018.g. , odabir osobe o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja
i uklanjanja uginulih životinja na području Općine Otok i odabir pravne osobe za
obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije i deratizacije na području Općine
Otok u 2018.g.
7. Provođenje Plana zaštite i spašavanja
Cilj:
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Utvrđivanje organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
zadaća i nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava,
te mjera i postupaka za provedbu zaštite i spašavanja.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće
obvezno je:
- najmanje jednom godišnje ili pri donošenju Proračuna, u cjelini razmatra stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, te donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na svom području s projekcijom na četverogodišnje razdoblje (civilne
zaštite),
- u proračunu osigurava sredstva namijenjena za fnanciranje sustava zaštite i
spašavanja s projekcijom od tri godine,
- donose Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja-izvršiti potrebnu
prilagodbu i usvojiti novi dokument Procjenu rizika od velikih nesreća i plan
djelovanja civilne zaštite,
- donosi opće akte kojima propisuje mjere, aktivnosti i poslove u provođenju
zaštite i spašavanja,
- obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom
8. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Cilj:
Racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema čl. 17.st.1. alineja 5 . Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je
osigurati izvore i način fnanciranja sustava zaštite i spašavanja na svom
području.
Slijedom navedenog, u skladu sa ostarim propisima, u proračunu Općine,
potrebno je ugraditi slijedeće stavke:
- sredstva za vatrogastvo predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu
(,,NN" br. 139/04, 174/04 i 38/09), te Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od
požara za područje Općine Otok
- sredstva za civilnu zaštitu
- sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu kojima je
zaštita i spašavanje redovna djelatnost
- sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih
propisa - Crveni križ, HGSS Stanica Split/Sinj (Otok), udruga lovaca, veterinarska
ambulanta.
- sredstva za provođenje zaštite i spašavanja - edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, pozivanje, djelovanje snaga i sl.
9. Sustav uzbunjivanja građana
Cilj:
Uspostava sustava uzbunjivanja.
Temeljem Zakona zaštiti i spašavanju, vlasnici i korisnici objekata u kojima se
okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, sportske dvorane, zdravstvene ustanove i
slično, dužni su:
- poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu
prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete"za
provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima,
- dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana,
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- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, te biti
povezan sa Županijskim centrom 112,
- istaknuti obavijesti o telefonskom broju 1 12 i znakove uzbunjivanja na vidljivom
mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama,
zdravstvenim ustanovama i sl.
DUZS – Područni ured za zaštitu i spašavanje Split obavlja poslove obavješćivanja
stanovništva i koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja.

10.

Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj:
Podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja.
Nesreće bilo koje vrste i obima rijetko koga ostavljaju ravnodušnim i reagiranja
ljudi u takvim situacijama su različita, panika, strah i nesnalaženje u takvim
situacijama mogu imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i reagiranja, te smanjenja mogućih
štetnih učinaka, potrebno je stalno-kontinuirano provoditi edukaciju građana.
Edukacija i osposobljavanje građana za zaštitu i spašavanje provodi se na način:
- informiranje građana putem sredstava javnog informiranja
- informiranje građana kroz rad mjesnih odbora i drugih javnih institucija
- provoditi obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje (dan
vatrogastva, dan civilne zaštite, dan dobrovoljnih davaoca krvi i dr.),
- provoditi edukaciju mladih (po školama) sukladno Planu i Programu obuke, a
koju provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim
oblicima zaštite i spašavanja (DUZS, Crveni križ, GSS, i dr.),
- provođenje odgovarajućih vježbi zaštite i spašavanja
- osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja koje
provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje i druge pravne osobe koje
ispunjavaju propisane uvjete, a temeljem programa osposobljavanja istih.
11.

Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj:
Razmjena iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja, podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva i
materijalnih dobara.
Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Otok u proračunu za 2O18.
godinu obvezuje se Načelnik Općine Otok planirati fnancijska sredstva sukladno
mogućnostima i zakonskim obvezama.
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/17-01/03
UR. BROJ: 2175/04-01-17-01
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Otok, 21. prosinca 2017. godine
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
__________________________________________________________________________________
Sukladno članku 13. Stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i članku
32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik, broj 03/13- pročišćeni tekst, 03/17),
Općinsko vijeće Općine Otok na svojoj 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca
2017 . godine donosi
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2017. GODINI
1. UVOD
Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje
mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara,
provođenje mjera zaštite od požara, fnanciranje zaštite od požara, te
osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem
zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih
dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni
rizik.
U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge
mjere i radnje za:
- otklanjanje opasnosti od nastanka požara
- rano otkrivanje, obavješćivanje, te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje
požara
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara
- utvrđivanje uzroka nastanka požara, te otklanjanje njegovih posljedica
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) u čl.19. odredio da Jedinice lokalne i
područne samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu
službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti
od požara općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke
prakse.
Odgovorna osoba za provođenje zaštite od požara na području Općine Otok je
načelnik općine.
Kao jedna od organizacionih sudionika u zaštiti od požara Općina Otok zajedno sa
JVD Sinj i ostalim operativnim snagama provodi pripremu i nadzor stanja zaštite
od požara sukladno općinskom Planu zaštite od požara i Procjeni ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije.
Djelovanje podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od
požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih
požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim
nesrećama.
Za napomenuti je veličina područja djelovanja sustava zaštite od požara, pa tako
Općina Otok zauzima 91.77 km2 površine. Od toga je 4 940 ha poljoprivrednih
površina ili 53%.
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Šumskih površina-a) zaštitne šume 2749 ha ili 31%, b)-šumsko
zemljište(šikara)1300 ili 14%,c)sveukupno je to 4 049 ha ili 45 % od površine Općine Otok.
Prema stupnju ugroženosti šuma raspon je od I do IV stupnja ugroženosti (podaci
iz Procjene ugroženosti od požaru i tehnoloških eksplozija Općine Otok).
2. PREVENTIVNA – OPERATIVNA DJELOVANJA
2.1.

Preventiva

Zaštitu od požara na području Općine Otok u smislu preventivnog djelovanja
promatramo kroz
mjere nadzora provedbe mjera zaštite od požara odnosno mjera za preventivu,
koje je dužna
provoditi Općina Otok i JVD Sinj kao pravno ovlaštena osoba provedbu propisanih
mjera
zaštite od požara. Bitno je naglasiti da svaki veći incident (požar, tehnička
intervencija) neminovno nosi fnancijske i druge troškove. Preventivnim mjerama
i radnjama može se doći do znatnog smanjenja rizičnih faktora koji su uzrok
požara ili druge tehnološke nesreće.
Tijekom 2017.godine u preventivnom dijelu zaštite od požara izvršeni su
slijedeći poslovi :
- Izrađena je i usvojena je od strane općinskog vijeća Procjena ugroženosti
stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Otok usklađenje 1
- Usklađivanje postojećih akata s novim Zakonom zaštite od požara i Pravilnicima
Zakona zaštite od požara
- Izrađen je Plan nadzora i sustavnog praćenja odlagališta i provedbe mjera za
sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta na području općine Otok
- lzrađen je Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari i ostalih tvari
koje mogu
izazvati požar
- Izrađen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za
koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u ljetnom periodu od 01. lipnja
do 30. rujna
2018. godine.
- izvršen je inspekcijski nadzor Zaštite od požara na području Općine Otok sa
strane Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
- izvršeno je preventivno-operativno čišćenje divljih odlagališta na području
općine Otok
2.2 Operativa
JVD Sinj, Općina Otok i njene operativne snage odgovorne su za provođenje
vatrogasne djelatnosti, a prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija pridodaju se:
-

DVD Trilj, Vrlika i Dicmo
Dodatne snage iz Splitsko-dalmatinske županije
Državne snage po procjeni zapovjednika JVD Sinj
Hidroelektrana "Orlovac" i HEP Proizvodnja d.o.o.
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- Komunalna poduzeća
- fzičke i pravne osobe koji posjeduju odgovarajuću mehanizaciju
- zdravstvena služba (liječnički tim)
Za potrebe smještaja osoba iz uništenih ili oštećenih objekata koristili bi se
objekti škola na području
Općine Otok i općinska zgrada.
U cilju ispravnosti stanja vanjske hidrantske mreže po dosadašnjem stanju ne
posjeduju se potrebni
podaci o ispravnosti hidrantske mreže jer ista nije periodično ispitana. Svake se
godine vrši pisana
korespodencija od strane Općine Otok i Vodovoda i odvodnje Cetinska krajina
d.o.o. Sinj s ciljem
pristupanju rješenja i osiguranja potrebnih količina vode za gašenje u naseljima
(izračun za min.
količina vode).
Za provedbu svih radnji odgovoran je imenovani Stožer za provedbu Plana
operativne primjene
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH 2017.godini za
područje općine Otok.
3. FINANCIRANJE ZAŠTITE OD OKOLIŠA
Općina Otok osigurala je za sustav zaštite i spašavanja i zaštitu od požara u
2018. godini iznos od
445.000 kn od tog je 150 000,00 kn za JVD Sinj.
4. STATISTIKA INTERVENCIJA DVD SINJ U 2017. GODINI ZA OPĆINU
OTOK
JVD Sinj je u razdoblju od 01.01.2017. do usvajanja ovog Izvješća 20.12.2017.
godine imalo je
29 intervencija
Sve intervencije su bile na otvorenom prostoru Općine Otok.
Za sanaciju divljih odlagališta na području Općine Otok u 2018.godini izdvojeno je
30 000.00 kn
(potencijalni izvori požara).
5. ZAKLJUČAK
Iz navedenog se može zaključiti da Općina Otok skrbi o zaštiti od požara sukladno
pozitivnim
propisima Republike Hrvatske. Nadalje se konstatira da općina Otok poduzima
sve mjere kako bi se
zaštita od požara na području odgovornosti Općine podigla na zavidnu razinu,
poglavito u smislu
zaštite pučanstva i imovine ugroženih požarima. Tome ide u prilog angažman
dobro obučenih
vatrogasaca JVD Sinj i ostalih operativnih snaga koje djeluju operativnim, ali i
preventivnim mjerama
na uočavanju i sprječavanju okolnosti koje mogu prouzročiti požare.
Obveznim fnancijskim praćenjem od strane Općine Otok JVD Sinj je omogućena
dobra logistička
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potpora za potrebni nadzor i intervencijama u službi zaštite od požara na
području Općine Otok.
Odgovorna osoba za provedbu Plana operativne primjene programa aktivnosti u
provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018.godini za područje Općine Otok
je načelnik Općine
Otok Dušan Đula.
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/17-01/05
UR. BROJ:2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. godine
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
_______________________________________________________________________________

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i članka 32.
Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok broj 03/13-pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Otok je na svojoj 6 . sjednici održanoj 21. prosinca 2017.godine donijelo je:
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Otok za
2018.godinu
I.

GodiŠnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2018.godinu, dalje:
plan, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
Splitsko-dalmatinske Županije za 2015/16.godinu (NN 92/10) te je time određen njegov
sadržaj - opis i obim poslova koje je u 2018.godini potrebno obaviti u svrhu unapređenja
zaštite od požara na području Općine Otok.
Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara koju provodi Općina Otok.
II.
Izvršitelji Plana su:
- Općina Otok
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj (dalje u tekstu: JVD)
- vlasnici privatnih šuma na području Općine Otok
- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Otok
- Hrvatska elektroprivreda d.d. (HE "Orlovac", HEP Proizvodnja)
- Hrvatske šume
- druge pravne osobe
- Vodovod i odvodnja cetinske krajine d.o.o.
Kada su za izvršenje Plana potrebna financijska sredstva, osiguravati će ih za svoje područje
Plana sam izvršitelj.
III.
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Općina Otok se obvezuje provoditi mjere i radnje sukladno Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija, za Općinu Otok.
IV.
Općina Otok provoditi će godišnji Ugovor sa JVD Sinj, koje raspolaže s potrebnom stabilnom
i mobilnom opremom (u vozilima) i prijenosnom opremom (radio uređaji) za korištenje
tijekom vatrogasne intervencije.
Za uzbunjivanje se koristi fiksni telefon i mobiteli, kao i za vrijeme intervencije ako se radio
uređajima ne mogu prenositi informacije.
Postojeći sustav veze održavati će JVD Sinj.
V.

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94,55/94 i 142/03)
i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 08/06) primjenjuju se u
izradi dokumenata prostornog uređenja.
Potrebno je kontinuirano nadzirati ispravnost hidranata (najmanje jednom godišnje) i njihovu
stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima. Provjera ispravnosti hidranata prepu5ta se Vodovodu
i odvodnji cetinska krajina d.o.o. Sinj.
Grafički prikaz razmještaja podzemnih i nadzemnih hidranata čuva se u prostorijama Općine
Otok. Prikaz je usklađen s stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži lokacije unutarnje hidrantske
mreže (mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti -zgrada Ambulante i glazbene
škole) kao ni vanjsku hidrantsku mrežu u vlasništvu OŠ Kamešnica Otok.
Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom svake rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže,
potrebno je ugraditi nadzemne hidrante kad god je to moguće, i u razmaku kojega predviđa
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
VI.
U cilju sprječavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju prostora
prilikom izrade urbanističkih planova uređenja trebaju obuhvatit:
- zoniranje: utvrđivanje namjene prostora te, temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje
požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim zaprekama (vatrobranim
pojasevima);
- mjere sprječavanje širenja požara na susjedne građevine;
- mjere omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i
otvorenom prostoru: građevina mora imati vatrogasni pristup, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreža;
- planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova u skladu s propisima
- na trasama dalekovoda ne dopustiti gradnju objekata
Izvršenje se prepušta izrađivačima urbanističkih planova uređenja.
VII.
Prilikom uporabe, skladištenja (prijevoza) opasnih tvari (klor u vodocrpilištima) potrebno je
postupati prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i prema
izrađenim operativnim planovima samog korisnika opasne tvari.
VIII.
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U 2018.godini Općina Otok će osigurati:
- motriteljsko-dojavnu službu u ljetnom periodu, i osigurati na način da se zadrži pokrivenost
čitavog područja Općine Otok prema planu od strane JVD Sinj.
Motrilačka postaja na tvrđavi Stari grad s radnim vremenom od 06-22 sata s opremom.
- auto ophodnju obavljati ce JVD Sinj sukladno svom Planu sa vatrogasnim vozilom i
ljudstvom
- planirati i osigurati ljudske i tehničke potencijale u postupcima zaštite od požara i
spašavanja (operativne snage i oprema, građevinski strojevi...).
IX.
Prepušta se Upravi za šume Split-šumarija Sinj, nabavka i postavljanje znakova upozorenja i
zabrane u svrhu edukacije pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara.
Općinsko vijeće Općine Otok na 8. sjednici održanoj 07. svibnja 2010. godine donijelo
Odluku o načinu i uvjetima spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka, te
paljenja i loženja vatre na otvorenom prostoru Općine Otok (odnosi se na period od O1.06.30.09.) i ta Odluka je još na snazi.
X.
Općina Otok provodi će upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s
obvezama koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
XI.
Općina Otok sa JVD-om vršiti će upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog
zemljišta s obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 19. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (Narodne novine 26/ 03).
XII.
Općina Otok u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, Nadcestarijom Sinj vršiti će
čišćenje cestovnog pojasa (bankine, razdjelni pojas ceste uz Sume i poljoprivredne površine)
od raslinja.
Obim poslova ovisi o sredstvima koje ce Općina i ŽUC/Nadcestarija Sinj imati na
raspolaganju u proračunu.
XIII.
Nabavka i održavanje opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, na području Općine Otok
obveza je JVD - a Sinj.
XIV.
Ovaj Plan će se uskladiti sa mjerama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Otok.
XV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Otok.
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/17-01/06
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UR. BROJ: 2175/04-01-17-01
Otok, 21 . prosinca 2017. godine

Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 35.stavka 2. zakona o o vlasništvu i drugim pravima (NN
91/96,68/98, 137/99, 22(00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 i
153/09), čl. 103. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13,54/13,
148/13, 92/14) i čl. 32. Statuta općine Otok („Službeni glasnik Općine
Otok“broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17) po zahtjevu Projić Duje, Kralja
Zvonimira 57, Split, Općinsko vijeće općine Otok na 6. sjednici održanoj
dana 21. prosinca 2017. god. donijelo je:
ODLUKU O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
– dijela nerazvrstane ceste na z.č.2271/1 K.O. RUDA
1.
Ukida se svojstvo javnog dobra – dijela nerazvrstane ceste na z.č. 2271/1
u K.O.RUDA u površini od 55m2, kako je prikazano na geodetskoj situaciji
u prilogu, izrađenoj od GEOID d.o.o., A. Stepinca 2,Sinj od 15.11.2017.,što
je sastavni dio ove Odluke.
2.
Ova Odluka može se koristiti u dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito
izgrađene zgrade.
3.
Ova odluka dostaviti će se Općinskom sudu u Splitu – Stalna služba u Sinju
radi provedbe brisanja statusa javnog dobra-put na dijelu z.č. 2271/1 ,K.O.
RUDA,nerazvrstana cesta – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu
općine Otok, kako je navedeno u točki 1. ove Odluke u zemljišnoj knjizi i
uknjižiti pravo vlasništva Općine Otok.
4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Otok.
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/17-01/26
Ur.br:2175/04-01-17-02
Otok,21. prosinca 2017. g.
Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Otok
Ivan
Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 35.stavka 2. zakona o o vlasništvu i drugim pravima (NN
91/96,68/98, 137/99, 22(00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08, 38/09 i
153/09), čl. 103. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13,54/13,
148/13, 92/14) i čl. 32. Statuta općine Otok („Službeni glasnik Općine
Otok“broj 03/13-pročišćeni tekst, 03/17) po zahtjevu načelnika Općine
Otok, Općinsko vijeće općine Otok na 6. sjednici održanoj dana 21
.prosinca 2017. god. donijelo je:
ODLUKU O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
– dijela nerazvrstane ceste na z.č.3088 i z.č 3111 K.O. OTOK
1.
Ukida se svojstvo javnog dobra – dijela nerazvrstane ceste na z.č. 3088 u
K.O.Otok u površini od 571 m 2 i z.č. 3111 K.O. u površini od 1109 m 2 Otok
kako je prikazano na geodetskoj situaciji u prilogu, izrađenoj od GEA-TIM
d.o.o Sinj, Brnaška 1, Sinj od 4. rujna 2017., što je sastavni dio ove Odluke.
2.
Ova Odluka može se koristiti u dokazne svrhe u upravnom postupku kod
izdavanja rješenja o rješavanju pravno-imovinskih odnosa u svrhu
proširenja postojećeg novog groblja sv. Luke u Otoku.
3.
Ova odluka dostaviti će se Općinskom sudu u Splitu – Stalna služba u Sinju
radi provedbe brisanja statusa javnog dobra-put na dijelu z.č. 3088 i
z.č.3111 ,K.O. OTOK, nerazvrstana cesta – javno dobro u općoj uporabi u
vlasništvu općine Otok, kako je navedeno u točki 1. ove Odluke u
zemljišnoj knjizi i uknjižiti pravo vlasništva Općine Otok.
4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Otok.
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/17-01/27
Ur.br:2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017. g.
Predsjednik
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 35.stavak 2. Zakon o vlasništvu i drugim pravima (NN 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01,22/13, 54/13, 92/14), čl.131. Zakona o cestama (NN
84/11,92/14) i čl. 32.Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 03/13pročišćeni tekst,03/17), u skladu s Odlukom o nerazvrstanim cestama od 11.12.2009.g,
Općinsko vijeće općine Otok na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. god. donijelo je:
ODLUKA
o pokretanju postupka za upis nove nerazvrstane ceste
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u katastarski operat i zemljišne knjige
I
Na osnovu elaborata izrađenog od tvrtke „GEA TIM“ d.o.o. Sinj, broj Z-56/2017 izvršiti će
se upis u katastar i zemljišne knjige nove nerazvrstane ceste oznake „Put Asimbega“ u
Rudi.
II
Nerazvrstana cesta je izvedena u k.o. Ruda na djelovima č.zem.: 460/1, 460/2, 465/1, 465/2,
466, 467, 468/1, 468/2, 472/4, 473, 475/2, 476/1, 476/2, 477, 478, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4,
481, 492/1, 507/4, 508/1, 508/2 i 509, a novoformirana oznaka za predmetnu cestu je: č.z.
2314 k.o. Ruda.
Opis dionice: nerazvrstana cesta u vlasništvu Općine Otok u k.o. Ruda od spoja sa
županijskom cestom br. 6123 katastarske oznake č.zem. 2274 (Bilina grudina) prema potoku
Ovrlja u dužini od cca 287 m, širine 3,5-4,0 m ukupne površine 1208 m2, označena kao
novoformirana č.zem. 2314, nastala od dijela č.zem. 460/1 u površini od 3 m 2, dijela č.zem.
460/2 u površini od 24 m2, dijela č.zem. 465/1 u površini od 44 m 2, dijela č.zem. 465/2 u
površini od 29 m2, dijela č.zem. 466 u površini od 22 m 2, dijela č.zem. 467 u površini od 31
m2, dijela č.zem. 468/1 u površini od 11 m2, dijela č.zem. 468/2 u površini od 9 m2, dijela
č.zem. 472/4 u površini od 3 m2, dijela č.zem. 473 u površini od 11 m2, dijela č.zem. 475/2 u
površini od 8 m2, dijela č.zem. 476/1 u površini od 81 m 2, dijela č.zem. 476/2 u površini od
104 m2, dijela č.zem. 477 u površini od 90 m 2, dijela č.zem. 478 u površini od 34 m 2, dijela
č.zem. 480/1 u površini od 23 m2, dijela č.zem. 480/2 u površini od 19 m2, dijela č.zem.
480/3 u površini od 17 m2, dijela č.zem. 480/4 u površini od 28 m2, dijela č.zem. 481 u
površini od 128 m2, dijela č.zem. 492/1 u površini od 21 m 2, dijela č.zem. 507/4 u površini
od 28 m2, dijela č.zem. 508/1 u površini od 313 m 2, dijela č.zem. 508/2 u površini od 41 m 2,
dijela č.zem. 509 u površini od 86 m2, sve prema geodetskoj snimci stvarnog stanja
nerazvrstane ceste Z-56/2017 koju je izradila tvrtka GEA TIM d.o.o. Sinj i ovlašteni inženjer
geodezije Andrijana Cvrlje mag. ing. geod. u prosincu 2017.
II
Ova Odluka može se koristiti u dokazne svrhe u postupku izrade
geodetskih elaborata izvedenih stanja nerazvrstane ceste navedene u
točki I ove Odluke.
III
Ova Odluka dostavit će se izrađivaču geodetskog elaborata izvedenog
stanja nerazvrstane ceste navedene u točki I. ove Odluke zbog provedbe u
zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Otok.
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
Klasa: 940-01/17-01/08
Ur.broj:2175/04-01-17-01
Otok, 21. 12.2017. god.
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Predsjednik Općinskog
vijeća:
Ivan Jukić, v.r.
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 32. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok"
broj: 03/13 – pročišćeni tekst, 03/17), Općinsko vijeće Općine Otok, na 6.
sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog plana DV "Žabica" za 2018. godinu
I
Prihvaća se Financijski plan DV "Žabica" za 2018. godinu.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Otok".
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/28
Ur.broj:2175/04-01-17-01
Otok, 21. prosinca 2017.g.
Predsjednik:
Ivan Jukić, v.r.
________________________________________________________________
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