Utorak, 17. srpnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR

Broj 5

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE MAJUR
Utorak, 17. srpnja 2018.

GODINA: VI.

BROJ: 5
ISSN : 1849-1839

SADRŽAJ:
Stranica:

Akti Općinskog vijeća
1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur ………………………………... 2
2. Odluka o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe i javne odvodnje javnom isporučitelju
vodnih usluga JP Komunalnac d.o.o. ………………………………………………………… 3
Akti Općinske načelnice
1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur i osnivanju
Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur ……………… 4

1

Utorak, 17. srpnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR

Broj 5

Akti Općinskog vijeća
1.
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) te članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« Općina Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i
1/18), na prijedlog načelnice Općine Majur, Općinsko vijeće Općine Majur, na 8. sjednici
održanoj 16. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke
o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 9/10 i 22/13) u članku 1. stavku
1.:
- dodaje se nova alineja 2. koja glasi:
» - Viši referent za provedbu EU projekta „Zaželi i mi smo tu“ (određeno
vrijeme)
1,40«;
- dosadašnja alineja 2. postaje alinejom 3.
Članak 2.
Dodaje se novi članak 2. koji glasi:
»Članak 2.
Službenicima zaposlenim u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur, na
neodređeno vrijeme, odrediti će se postotno povećanje koeficijenta radnog mjesta
sukladno pravilima odobrenog projekta na kojem rade, ukoliko obavljaju poslove
vezane uz upravljanje EU projektom (npr. izrada odgovarajućih akata i izvješća,
stručni, financijski, administrativni i drugi poslovi) odnosno obavljaju poslove provedbe
EU projekta, i to za vrijeme rada na projektu odnosno za vrijeme trajanja samog
projekta.
Pretpostavka i uvjet za primjenu postotnog povećanja koeficijenata za obračun plaće
službenika koji rade na poslovima provedbe projekta je potpisani ugovor Općine Majur
o financiranju projekta, kojim je ugovoreno osiguranje plaća za zaposlene na provedbi
projekta iz sredstava Europske unije.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-02/10-01/2
URBROJ: 2176/14-01-18-4
Majur, 16. srpnja 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
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Zdravko Bobetko, v.r.
2.
Na temelju članka 196. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14, 46/18) te članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općina
Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18), Općinsko
vijeće Općine Majur, na 8. sjednici održanoj 16. srpnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe i javne odvodnje
javnom isporučitelju vodnih usluga
JP Komunalnac d.o.o.
Članak 1.
Javnom isporučitelju JP Komunalac d.o.o., OIB: 28622553096, Unska 1, Hrvatska
Kostajnica, povjerava se obavljanje poslova javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Općine Majur.
Općina Majur nije osnivač JP Komunalca d.o.o., niti ima dionice u temeljnom kapitalu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/18-01/1
URBROJ: 2176/14-01-18-1
Majur, 16. srpnja 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Bobetko, v.r.
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Akti Općinske načelnice
1.
Na temelju članka 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i
velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine«, broj 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih
nesreća na području Sisačkomoslavačke županije, KLASA: 810-01/16-03/02, URBROJ:
2176/01-02-17-4, od 31. siječnja 2018. godine, općinska načelnica Općine Majur donosi,
ODLUKU
o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur i osnivanju
Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Majur, osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur te
određuju koordinatori, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Majur izrađuje se sukladno Smjernicama za
izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačkomoslavačke županije.
Postupak izrade procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika,
korištenje uputa za izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i karata rizika i prijetnji,
analizu sustava civilne zaštite te vrednovanje rizika.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se koordinator, nositelji te izvršitelji za svaki pojedini rizik.
Koordinator organizira i koordinira izradu svakog pojedinog rizika koji će se obrađivati u
Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Majur.
Nositelj/i izrade procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom te u okviru svoje
nadležnosti doprinositi razradi scenarija. Nositelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su
promjenjivi na način da koordinator sukladno potrebama tijekom izrade scenarija, može
odrediti druge nositelje, pored imenovanih i uključivati nove nositelje.
Izvršitelj/i izrade Procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom i nositeljima te u okviru
svoje nadležnosti doprinositi razradi scenarija. Izvršitelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su
promjenjivi na način da koordinator, sukladno potrebama tijekom izrade scenarija mogu
odrediti druge izvršitelje, pored imenovanih i uključivati nove izvršitelje.
Popis koordinatora, nositelja i izvršitelja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur.
Članovi radne skupine su: načelnik Stožera civilne zaštite kao koordinator, predstavnici JUO
Općine i pravnih osoba iz javnog sektora kao nositelji i izvršitelji.
Za potrebe izrade Procjene rizika ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.
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Članak 4.
Obveze koordinatora:
Izrada scenarija za određene rizike,
Odgovornost za sadržaj i podatke korištene za analizu rizika,
Odgovornost za razradu rizika navedenih u Prilogu 1. ove Odluke,
Koordinacija sa svim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu
prikupljanja podataka važnih za Procjenu.
Članak 5.
Obveze nositelja:
Sudjelovanje u izradi scenarija za određene rizike,
Odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,
Sudjelovanje u analizi i vrednovanju onog rizika za koji su prema Prilogu 1. ove
Odluke utvrđeni nositeljem,
Kontaktiraju s nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu
prikupljanja podataka za analiziranje i vrednovanje rizika,
Redovito obavještavaju koordinatora o tijeku prikupljanja podataka,
Dostavljanju koordinatoru sve potrebne podatke i surađuju na izradi Procjene rizika.
Članak 6.
Obaveze izvršitelja:
Prikupljaju podatke za analizu i vrednovanje rizika,
Sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik,
U Nacrtu prijedloga procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur daju mišljenje
na: analizu sustava civilne zaštite, vrednovanje rizika, matrice i karte prijetnji i karte rizika.
Članak 7.
Nositelj i glavni koordinator izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Majur je
općinski načelnik Općine Majur.
Članak 8.
Općinski načelnik Općine Majur dostavlja Nacrt Procjene rizika od velike nesreće Općinskom
vijeću Općine Majur radi donošenja.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 810-01/18-01/6
URBROJ: 2176/14-03-18-4
Majur, 10. lipnja 2018. godine
Općinska načelnca
Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.
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Prilog 1. Popis rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika temeljem Priloga V.
Smjernica i popis sudionika radne skupine
R.B.

Popis rizika

Koordinator
Načelnik
Stožera civilne
zaštite

1.

Potres

2.

Poplava izazvana
izlijevanjem kopnenih
vodenih tijela

3.

Epidemije i pandemije

Načelnik
Stožera civilne
zaštite

4.

Ekstremne
temperature

Načelnik
Stožera civilne
zaštite

5.

Požar otvorenog tipa

Načelnik
Stožera civilne
zaštite

Načelnik
Stožera civilne
zaštite

Nositelj/i
Klementina
Karanović,
općinska
načelnica
Klementina
Karanović,
općinska
načelnica
Klementina
Karanović,
općinska
načelnica

Klementina
Karanović,
općinska
načelnica
Klementina
Karanović,
općinska
načelnica

Izvršitelj/i
Kristina Rac,
pročelnica
Jedinstvenog
upravnog odjela
Kristina Rac,
pročelnica
Jedinstvenog
upravnog odjela
Marijana
Solomun,
administrativni
referent
Jedinstvenog
upravnog odjela
Kristina Rac,
pročelnica
Jedinstvenog
upravnog odjela
Nikola Šarić,
zapovjednik
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Majur

Konzultant: Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.
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