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1.       općinsKo ViJeće

             
RepubliKa HRVaTsKa

šibensKo-KninsKa županiJa
općina unešić

općinsKo ViJeće

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 
144/20), te članka 34. Statuta Općine Unešić „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/18, 
7/18), a u svezi objave „Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima 
osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području 
Republike Hrvatske“ (KLASA: 555-09/21-01-01, URBROJ: 522-6/1-1-21-5) od strane Ministarstva 
hrvatskih branitelja, Općinsko vijeće Općine Unešić na 17. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2021. 
godine, donosi

oDluKu o suglasnosTi Za pRoVeDbu ulaganJa
na poDRuČJu općine unešić i pRiJaVu na JaVni poZiV

1.
Ovom odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Unešić za provedbu ulaganja na području 
jedinice lokalne samouprave – Općine Unešić, za investiciju: „Projekt isporuke i ugradnje kose platforme 
za prijevoz osoba u kolicima u Osnovnoj školi Jakova Gotovca u Unešiću“.

2.
Ulaganje iz točke I. ove Odluke odnosi se na provedbu Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja 
pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2021. godinu (KLASA: 555-09/21-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-21-4 od 19. Siječnja 2021.) i objavljenog 
Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom 
sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu na području Republike Hrvatske 
(KLASA: 555-09/21-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-21-5 od 25. siječnja 2021.) koje je objavilo Ministarstvo 
hrvatskih branitelja na Internet stranici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-
pozivi/aktualni-javni-pozivi/919.

3.
Ovoj odluci se prilaže Obrazac zahtjeva, sukladno javnom pozivu i čini njegov sastavni dio.

4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 402-09/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-1
Unešić, 19. veljače 2021.

       OPĆINSKO VIJEĆE
         OPĆINE UNEŠIĆ

                                                                                            ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:  
                                                                                            Marijan Madžar, v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88), članka 34. 
Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/18 i 7/18), a na prijedlog 
Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Općine Unešić, Općinsko vijeće Općine Unešić, na 
17. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2021. godine donijelo je

 o D l u K u 
o preimenovanju ulica 

na području općine unešić
  

Članak 1.
 Ovom Odlukom, Općinsko vijeće Općine Unešić, na prijedlog Povjerenstva za imenovanje ulica i 
trgova na području Općine Unešić i uz inicijativu stanovnika, preimenuje slijedeće ulice:

 1. dio ulice naziva „Donji Milići“, u neposrednoj blizini crkve sv Mihovila, u naselju Utore Gornje, 
u novi naziv „Ulica sv. Mihovila“, kako je prikazano na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke,

 2. dio ulice naziva „Crkva“, uz crkvu sv. Marka, u naselju Vinovo Gornje, u novi naziv „Ulica sv. 
Marka“, kako je prikazano na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
 Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Šibenik, Odjel za katastar nekretnina Drniš, 
izvršit će u svojoj evidenciji upis preimenovanja ulica iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“. 

KLASA: 015-07/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-1
Unešić, 19. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

             ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
                             Marijan Madžar, v.r.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», 
broj: 05/18 i 07/18), Općinsko Vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. 
godine donijelo je 

ZaKlJuČaK 
o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju

o obavljenoj financijskoj reviziji 
općine unešić za 2019. godinu

    
1. Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Unešić za 2019. godinu.
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2. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Unešić za 2019. 
godinu, KLASA: 041-01/20-02/53, URBROJ: 613-17-20-7, od dana 15. prosinca 2020. godine, 
sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave u „Službenom glasilu Općine Unešić“. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 041-01/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-1
Unešić, 19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                            ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
         Marijan Madžar, v.r.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 
118/18, 31/20) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj: 
05/18 i 07/18), Općinsko Vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine 
donijelo je 

  

ZaKlJuČaK 
o usvajanju godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine unešić za 2020. 

godinu 

1. Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić za 2020. godinu.

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić za 2020. godinu sastavni je dio 
ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko – 
kninske županije“.

     
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-2
Unešić,  19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
           Marijan Madžar, v.r.
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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 
82/15, 118/18, 31/20) i članka 34. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj: 05/18 i 07/18), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Unešić, Općinsko vijeće Općine Unešić na 
17. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine usvojilo je 

goDišnJu analiZu sTanJa
susTaVa CiVilne ZašTiTe na poDRuČJu

općine unešić Za 2020. goDinu

uVoD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta 
djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 
zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih 
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća 
i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice 
utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća 
i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
Općina Unešić kao jedinica lokalne samouprave dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 
zaštite.

1. sTanJe susTaVa CiVilne ZašTiTe na poDRuČJu općine unešić - plansKi  
DoKuMenTi

1.1. procjena rizika od velikih nesreća za općinu unešić  

U provođenju obveza iz članka 17. stavak 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite općinsko 
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vijeće Općine Unešić donijelo je Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća (u daljnjem tekstu: 
Procjene rizika) KLASA: 810-09/18-01/01, URBROJ: 2182/07-18-1 od dana 10. siječnja 2018., godine, 
izrađenu od DLS Rijeka d.o.o. koja je u primjeni i u 2020. godini.
 

napomena:
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća.
Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi Plan djelovanja civilne zaštite.
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Unešić je izrađen u suradnji s DLS d.o. iz Rijeke te donesen 

u studenom  2019. godine
Člankom 97. stavkom 1. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 

donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana 
stupanja na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 2. Zakona.

2. sTanJe susTaVa ZašTiTe i spašaVanJa na poDRuČJu općine unešić – pRaVne 
osobe oD inTeResa Za susTaV CiVilne ZašTiTe 

U 2020. godini na području Općine Unešić nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile 
angažirane snage zaštite i spašavanja.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić 
donesena je od strane Općinskog vijeća Općine Unešić, a na prijedlog općinskog načelnika (KLASA: 810-
05/19-01/12, URBROJ: 2185/07-19-1, od dana 29. studenog 2019.

Pravne osobe iz predmetne Odluke određuju se kako slijedi:
1. Komunalno poduzeće EKO ZAGORA d.o.o.
2. Osnovna škola Jakova Gotovca
3. Lovačko društvo „Prepelica“.

Služba civilne zaštite Šibenik dala je suglasnost za Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić (KLASA: 810-05/21-04/4, URBROJ: 511-01-370-21-
2, od dana 02. veljače 2021.)

2.1. sTožeR ZašTiTe i spašaVanJa
 Stožer civilne zaštite (u nastavku teksta: Stožer) je stručno, operativno i koordinativno tijelo za 
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Unešić 
sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim pod zakonskim aktima.
 Odluku o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite (s Planom pozivanja i popisom 
članova sa imenima i prezimenima, brojevima telefona i adresama) Općine Unešić, KLASA: 810-06/17-
01/99, URBROJ: 2182/07-17-08, donio je općinski načelnik dana 28. lipnja 2018. godine. 
 Općinski načelnik Općine Unešić donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
članova Stožera civilne zaštite Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije“, broj 4/20), 
kojom su imenovana nova dva člana stožera.

Sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16) , u mjesecu 
ožujku održana je sjednica  Stožera.

 U 2020. godini,  Odlukom Vlade RH (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01, 
od dana 11. ožujka 2020. godine) proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-
CoV-2 za područje čitave Republike Hrvatske.
 Od ovog trenutka pa na dalje, Stožer civilne zaštite Općine Unešić aktivno je sudjelovao u radnjama 
koje su usmjerene prema cilju zaštite zdravlja i sprječavanja širenja bolesti.
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Sjednica Stožera održana je 17. ožujka 2020. godine, s naglaskom na točku dnevnog reda:  „Provođenje 
mjera za suzbijanje širenja COVID-19, analiza stanja“. Na sjednici je donesen Zaključak da se aktivira 
Stožer civilne zaštite Općine Unešić te se stavlja u punu funkciju do opoziva.
 Temeljem Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka koja je stupila na snagu 
23. ožujka 2020. godine, Stožer Općine Unešić je izdao ukupno 521 propusnicu, te izradio Registar osoba 
privremenog smještaja.
 Od trenutka proglašenja pandemije pa do kraja 2020. godine, načelnik stožera je, najprije 
svakodnevno, a nakon prvog popuštanja mjera, svakog ponedjeljka u 10,00 sati sudjelovao u radijskoj 
konferenciji Nacionalnog stožera RH. 
 Također do prvog popuštanja mjera, načelnik stožera je sudjelovao i u radijskoj konferenciji Stožera 
Šibensko-kninske županije, svakodnevno u poslijepodnevnim satima. 
Stožer civilne zaštite Općine Unešić je s ostalim stožerima županije Šibensko-kninske uključen u posebnu 
„grupu“ putem WhatsApp aplikacije.
 O provedbi propisanih epidemioloških mjera na području Općine Unešić, od 14. travnja 2020. godine 
pa na dalje, načelnik stožera svakodnevno, redovito, podnosi izvješće županijskom stožeru, u posebnom 
obrascu „Zapisnik“.
 Načelnik stožera Općine Unešić sudjelovao je na svim sastancima stožera županije Šibensko-
kninske koji su se održavali u 2020. godini.

2.2. opeRaTiVne snage VaTRogasTVa 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite.

2.2.1. Vatrogasna zajednica ŠKŽ 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Unešić član je Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

2.2.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Unešić
U 2020. godini, operativni sastav Društva brojao je 5 osposobljenih sezonskih vatrogasca, koji su 

započeli s radom dana 01. lipnja 2020. god., a prestali dana 30. rujna 2020. god. 
Svi sezonski vatrogasci imaju položeni ispit za sezonskog vatrogasca, te svi imaju liječnički pregled. 
DVD Unešić posjeduje 10 kompleta uniforma za intervencije. Vatrogasci DVD-a Unešić osigurani 

su preko Županijske vatrogasne zajednice.
Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Unešić navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od 

požara Općine Unešić.
U 2020. god. DVD „Unešić“ imao je 23 intervencije na području Općine (sve intervencije su se 

odnosile na gašenje požara na otvorenom prostoru).
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku, članovi DVD Unešić sudjelovali su na obuci za sezonskog vatrogasca tijekom svibnja i lipnja u 
2020. godini.

U 2020. godini za materijalne troškove Općina Unešić utrošila je 0,00 kuna; a od strane vatrogasne 
zajednice ŠKŽ ukupno je donirano 98.727,27 kuna, od toga 20.000,00 za kupnju vatrogasnog vozila TAM 
80, 10.000,00 za vatrogasnu opremu. Za potrebe plaća sezonskih vatrogasaca donirano je  68.727,27 kn.
 

2.3. posTRoJbe CiVilne ZašTiTe i DRuge opeRaTiVne snage CiVilne ZašTiTe 

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih 
upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od 
rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.3.1. Postrojba civilne zaštite
Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe opće namjene sa 20 pripadnika i to 1 
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upravljačke skupine i 2 operativne skupine. Sukladno Procjeni ugroženosti, Općinsko vijeće je donijelo 
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Unešić, KLASA: 810-05/19-01/12, 
URBROJ: 2182/07-19-01.

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite
Procjenom ugroženosti predviđeno je imenovanje 6 povjerenika i 6 zamjenika povjerenika civilne 

zaštite Općine Unešić. Sukladno Procjeni ugroženosti, Općinski načelnik donio je 31. ožujka 2015. godine 
Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Unešić, 
KLASA: 810-05/15-01/09, URBROJ: 2182/07-15-02, koja je još uvijek na snazi.

2.3.3. Voditelji skloništa
Na području Općine Unešić nema skloništa osnovne zaštite. 

2.4. HRVaTsKa goRsKa služba spašaVanJa

Općina Unešić je za HGSS u 2020. godini izdvojila 5.000,00 kn. 
U 2020. god. djelatnici HGSS-a nisu imali intervencija na području Općine Unešić.

2.5. gRaDsKo DRušTVo CRVenog KRiža DRniš

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim 
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju 
velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi 
mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za potrebe Gradskog 
društva crvenog križa Drniš u 2020. godini uplaćivano je  10.000,00 kn.

2.6. uDRuge gRaĐana 

Udruga građana koje sudjeluje u sustavu zaštite i spašavanja je:
1. Lovačko društvo „Prepelica“ broji 50 članova koji su uključeni u sustav zaštite i spašavanja. Za LD 
„Prepelica“ u 2020. godini nisu izdvojena sredstva.

3. pRaVne osobe oD inTeResa Za ZašTiTu i spašaVanJe sTanoVnišTVa, 
MaTeRiJalniH i KulTuRniH DobaRa općine unešić 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Unešić, Općinsko 
vijeće donijelo je 29. studenog 2019. godine, KLASA: 810-05/19-01/12, URBROJ: 2182/07-19/1.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Unešić preporučuje se, 
ovisno o potrebi, zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i 
materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Unešić.

Osim redovnih aktivnosti, pravne osobe tijekom 2020. godine nisu bile aktivirane na poslovima 
zaštite i spašavanja. 

4. opeRaTiVne snage KoJe DJeluJu na poDRuČJu općine unešić, a nisu 
u naDležnosTi općine Te posTupaJu pReMa VlasTiTiM opeRaTiVniM 
planoViMa

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno 
svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Unešić. Pozivaju se, 
mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 
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uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:
- Dom zdravlja Šibenik – ambulanta opće medicine Unešić 
- Centar za socijalnu skrb Šibenik
- Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
- Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ, Ispostava Knin
- Javna vatrogasna postrojba Drniš
- Savjetodavna poljoprivredna služba Šibensko - kninske županije
- Veterinarska ambulanta Drniš
- Radio Šibenik

Druge operativne snage zaštite i spašavanja
- Hrvatske ceste d.o.o., poslovna jedinica Split, tehnička ispostava Šibenik
- Županijska uprava za ceste ŠKŽ
- Hrvatske šume; Uprava šuma Podružnica Split – Šumarija Drniš
- HEP ODS d.o.o. Elektra Šibenik, Pogon Drniš - interventne službe, proizvodnja, distribucija; 
Elektrodalmacija Split (za naselje Čvrljevo)

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i 
spašavanja Općine Unešić.

5. osTale aKTiVnosTi u susTaVu ZašTiTe i spašaVanJa
5.1. ZaHTJeVi ZašTiTe i spašaVanJa u pRosToRniM planoViMa

Prostorni plan Općine Unešić usklađen je sa županijskim prostornim planom, II. Izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 19/19). 

U tijeku su III. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Unešić.

5.2.  eDuKaCiJa gRaĐana
Tijekom 2020. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu zaštite i 

spašavanja.

5.3.  eDuKaCiJa DJeCe u šKolaMa i VRTićiMa
U 2020. godini održana je vježba evakuacije djelatnika i učenika Osnovne škole „Jakova Gotovca“ 

i područnoj školi u Mirlović Zagori. 

5.4.  usposTaVa susTaVa uZbunJiVanJa

Trenutno postoji nekoliko ručnih sirena za uzbunjivanje u skladištu na željezničkom kolodvoru 
u Unešiću (iste su se upotrebljavale za uzbunjivanje još za vrijeme domovinskog rata), a ostale potrebe i 
mogućnosti se nisu izvidjele

5.5.  osTalo

U Općini Unešić sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

6. ZaKlJuČaK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Unešić predlaže se 
sljedeći zaključak:



SLUŽBENO GLASILO OPĆINE UNEŠIĆ Broj 222. veljače 2021. Stranica 11

U 2020. godini u Općini Unešić nisu zabilježene ugroze, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo 
potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.

Aktivnosti Općine Unešić temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, realizirane su donošenjem 
provedbenih akti temeljem kojih se organizira sustav civilne zaštite.

U  studenom 2019. godini izrađen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. za 
Općinu Unešić, a u primjeni je i Plan djelovanja civilne zaštite iz listopada 2019.

Analizirajući utvrđene organizacijske snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguranje sredstava za 
njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja, te razvojnim programima.

Sredstva za opremanje postrojbe civilne zaštite, kao i za uvježbavanje postrojbe i ostalo navedeno u 
analizi potrebno je planirati idućih godina u Proračunu.

KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-01
Unešić, 19. veljače 2021.  godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE UNEŠIĆ

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
Marijan Madžar, v.r.  

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 
118/18, 31/20) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj: 
05/18 i 07/18), Općinsko Vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine 
donijelo je 

ZaKlJuČaK 
o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje 2021.-2023.
    

1. Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje 2021.-2023.

2. 
3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2021.-2023. sastavni je dio ovog Zaključka.
4. 
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko – 

kninske županije“.

     
Klasa: 810-01/21-01/01
Ur. br: 2182/07-01/1-21-4
Unešić,  19. veljače 2021.  godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

                                 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
              Marijan Madžar, v.r.
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18, 
31/20) i članka 34. Statuta Općine Unešić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 5/18 i 7/18), 
Općinsko vijeće Općine Unešić na 17. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2021. g., donijelo je 

goDišnJi plan 
razvoja sustava civilne zaštite za 2021. g. na području općine unešić

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. – 2023.g.)

uVoD

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih 
prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj 
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za 
koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić u 2020. godini, 
utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za 2021. godinu.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. 
-2023.).

Tablice su sastavni dio Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Unešić za 
trogodišnje razdoblje.

KLASA:810-01/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-3
Unešić, 19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
Marijan Madžar, v.r.

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za 2021. godinu

AKTIVNOSTI ROKOVI IZVRŠENJA NOSITELJI IZRADE SURADNJA NAPOMENA

Izrada Plana vježbi civilne zaštite siječanj 2021. općinski načelnik Služba civilne 
zaštite Šibenik,
Stožer CZ

---

Izrada godišnjeg plana nabave (u 
plan uključiti materijalna sredstva 
i opremu snaga civilne zaštite)

ožujak 2021. općinski načelnik Stožer CZ ---

Ažuriranje evidencije pripadnika 
operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

tijekom godine Jedinstveni 
upravni odjel 
Općine Unešić

Stožer CZ primjena odredbi Uredbe o 
sastavu i strukturi postrojbe 
civilne zaštite 

Aktivno sudjelovanje na 
smanjenju rizika od katastrofa

tijekom godine općinsko vijeće/ 
općinski načelnik

Stožer CZ ---
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Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
(2021.-2023.)

Red  
broj opis poZiCiJe 2021. g. 2022. g. 2023. g.

1.

sTožeR CiVilne ZašTiTe i posTRoJbe CiVilne ZašTiTe

stožer civilne zaštite

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožer 2.000,00 2.000,00 2.000,00

postrojbe civilne zaštite

Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu 2.000,00 3.000,00 3.000,00

Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom 4.000,00 3.000,00 3.000,00

uKupno: 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.

VaTRogasTVo

Dobrovoljno vatrogasno društvo 90.000,00
110.000,00 110.000,00

UKUPNO: 90.000,00 110.000,00      110.000,00

3.

Hgss, CRVeni KRiž, pRaVne osobe 

HGSS – Stanica Šibenik 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Gradsko društvo Crveni križ Drniš 10.000,00 15.000,00 15.000,00

Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne 
zaštite 0,00 0,00 0,00

UKUPNO: 15.000,00 20.000,00 20.000,00

5.
iZRaDa plansKe DoKuMenTaCiJe

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 0,00 0,00 0,00

sVeuKupno
Za susTaV CiVilne ZašTiTe 115.000,00 kn 140.000,00 140.000,00
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2.       općinsKi naČelniK

      
RepubliKa HRVaTsKa       

                                         
županiJa šibensKo-KninsKa

općina unešić 

Općinski načelnik

Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić
Tel/faks: 022 860-610; 860-546
e-mail: opcina@unesic.hr; 

KLASA: 100-01/21-01/001
URBROJ: 2182/07-02/1-21-2
Unešić, 05. veljače 2021. godine
   
 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), općinski načelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Unešić, dana 05. veljače 2021. godine utvrđuje slijedeći 

 Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 
34. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 05/18 i 07/18), Općinsko 
vijeće Općine Unešić na 17. sjednici od  dana 19. veljače 2021. godine, donosi

Za K lJ u Č a K
o prihvaćanu  izvješća o radu općinskog načelnika

općine unešić za razdoblje 01. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine

     
I. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Unešić koje se odnosi na razdoblje od 

01. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.  godine.
II. Izvješće iz točke I. ovog zaključka prilaže se ovom zaključku i čini njegov sastavni dio, ali nije 

predmet objave u „Službenom glasilu općine Unešić“.
III. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 2182/07-01/1-21-2
Unešić,  19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
Marijan Madžar. v.r.
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plan pRiJMa u službu JeDinsTVenog upRaVnog oDJela 
općine unešić Za 2021. goDinu

I.
 Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Unešić i potrebe za prijam službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 
2021. godini te potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.
 Plan prijma u službu donosi se vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i 
raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Unešić za 2021. godinu.

II.
 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i 
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 

III.
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić je, prema važećem Pravilniku o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
14/2020), sistematizirano ukupno 5 radnih mjesta, a zaposlena su 3 (tri) službenika na neodređeno vrijeme 
na radna mjesta:
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 radno mjesto
- referent računovodstveno-financijskih poslova – 1 radno mjesto
- administrativni tajnik – 1 radno mjesto, te 4 namještenika na određeno vrijeme na radnom mjestu pomoćni 
radnik.

 
IV.

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić u 2021. godini, ne planira se popuna slobodnog 
službeničkog radnog mjesta, naziva: samostalni upravni referent.

V.
 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić u 2021. godini ne planira se prijem vježbenika.

VI.
 Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za Općinu Unešić, niti jedna nacionalna manjina 
ne sudjeluje s više od 5% u stanovništvu Općine Unešić, iz kojeg razloga Općina Unešić nema obvezu 
popunjavati radna mjesta u službi predstavnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti 
sukladno odredbama članka 9. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi.

VII.
 Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u 
„Službenom glasilu Općine Unešić“ te na službenoj stranici Općine Unešić www.unesic.hr .

OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, prof., v.r.
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Izdavač: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić
Glavni urednik: Ankica Slavica, dipl. iur., tel. 022/860-610, fax: 022/860-546

www.unesic.hr
 e-mail: opcina@unesic.hr

Tisak: Općina Unešić
 Službeno glasilo Općine Unešić izlazi prema potrebi


