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ILOK, 8. veljače 2022.

GODINA III

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53.
stavka 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19, 144/20.), članka 28. Statuta Grada
Iloka ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“
broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada
Iloka br. 2/21, 8/21.), Gradsko vijeće Grada Iloka na 6.
sjednici održanoj 07. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Članak 1.
U članku 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka ("Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije“ broj 12/19, 8/21.) mijenja se stavak 4. i glasi:

„Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom s grbom Republike Hrvatske, u skladu s propisima
o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-04/22-01/1
URBROJ: 2196-02-02-22-1
Ilok, 07. veljače 2022. godine
Predsjednica Gradskog vijeća
Renata Banožić, mag.oec.
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 28/10.) i članka 28. Statuta Grada Iloka
("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br.
11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka
br. 2/21, 8/21.), Gradsko vijeće Grada Iloka, na prijedlog
Gradonačelnice, na 6. sjednici, održanoj 07. veljače 2022.
godine, donijelo je
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Referent za knjigovodstvo EU
projekata

1,70

Referent - komunalni redar

1,55

Namještenik - spremač

1,35

Članak 4.

o koeficijentima za obračun plaća za službenike
i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Iloka

Plaću službenika, odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta iz članka 3. ove
Odluke i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti složenosti
poslova radnih mjesta za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 18/19, 4/20. i
"Službeni glasnik" Grada Iloka 10/21.).

ODLUKU

Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
RADNO MJESTO

KOEFICIJENTI

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela

3,60

Voditelj Odsjeka

2,50

Viši stručni suradnik

2,40

Stručni suradnik

2,30

Viši referent

2,20

Administrativni tajnik

1,90

Referent za financije i
računovodstvo

1,70

Administrativni referent za opće
poslove i gradsko vijeće

1,70

Administrativni referent za uredsko
poslovanje

1,70

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
"Službenom glasniku" Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 121-01/22-01/02
URBROJ: 2196-02-02-22-3
Ilok, 07. veljače 2022. godine
Predsjednica Gradskog vijeća
Renata Banožić, mag.oec.

Na temelju članka 31. stavka 2., članka 31.a i članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. Narodne novine br. NN 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) i članka 28. Statuta Grada
Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Ilo-
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ka br. 2/21, 8/21.), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj
6. sjednici, održanoj 07. veljače 2022. godine, donosi
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području grada Iloka za 2022. godinu

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za rad vijećnika
Gradskog vijeća

Članak 1.
U Odluci o naknadi za rad vijećnikaGradskog vijeća
(„Službeni glasnik“Grada Iloka br. 9/21.) mijenja se članak 3. i glasi:
“Članak 3.
Službenici Grada Iloka koji prisustvuju sjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu, ukoliko se sjednica
održava izvan redovnog radnog vremena, a utvrđuje se u
iznosu sukladno Zakonu o radu.”

Članak 2.

UVOD
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Iloka
za 2022. godinu ima za cilj integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih, infrastrukturnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja
ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. Ostvarljivost
ovog Plana razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava u Proračunu Grada Iloka koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za razdoblje
od 2022. – 2024. godine.

1. PLANSKI DOKUMENTI
Usvojene planske dokumente iz područja civilne zaštite kontinuirano, ili najmanje jednom godišnje ažurirati,
sukladno promjenama u Procjeni ili metodološkim promjenama.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
"Službenom glasniku" Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/1
URBROJ: 2196-02-02-22-1
Ilok, 07. veljače 2022. godine
Predsjednica Gradskog vijeća
Renata Banožić, mag.oec.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18,
31/20, 20/21.) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,
9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21.),
Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj
dana 07. veljače 2022. godine, donosi

2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je
Grad Ilok, a sustav civilne zaštite Grada Iloka mora biti
na toj razini da može adekvatno odgovoriti u svim slučajevima prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće.
Operativne snage civilne zaštite na području Grada
Iloka treba osposobiti tako da mogu uspješno izvršavati
zadatke civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i u najtežim uvjetima.
Da bi se navedeno moglo provoditi potrebno je, kroz
održavanje i provođenje terenske vježbe u koju će biti
uključene sve operativne snage i pravne osobe od interesa
za civilnu zaštitu, uvježbati njihovo usklađeno djelovanje,
provjeriti pripremljenost i osposobljenost istih.

2.1. Stožer civilne zaštite Grada Iloka
Stožer civilne zaštite:
- prikuplja i obrađuje informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće,
- razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području grada Iloka,
- upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
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- obavlja poslove informiranja javnosti,
- predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Za Stožer civilne zaštite Grada Iloka potrebno osigurati konstantno usavršavanje i upoznavanje s odredbama
Zakonom o sustavu civilne zaštite, a prije svega o:
- mjerama sustava civilne zaštite
- ustrojavanju sustava civilne zaštite
- djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- sudionicima u sustavu civilne zaštite
- obvezama Grada u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
Osposobljavanja članova stožera civilne zaštite provest će se 09.02.2022. godine.

2.2. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Iloka
broji 42 pripadnika.
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe CZ opće namjene u mobilizacijskim dokumentima
u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju
akcija civilne zaštite.
U suradnji s MUP-om RH – Ravnateljstvom civilne
zaštite – PUCZ Osijek – Službom civilne zaštite Vukovar,
provest će se 05.02.2022. godine osposobljavanje onih
pripadnika koji do sada isto nisu prošli.
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Također, Javna vatrogasna postrojba Ilok održati će u
svibnju vježbu na kojoj će sudjelovati i članovi Stožera,
postrojba i povjerenici civilne zaštite.
Kontakt podatke stožera, povjerenika i postrojbe civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi)
potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

2.5. Postrojbe vatrogastva Grada Iloka
Operativna snaga vatrogastva je Javna vatrogasna
postrojba (JVP Ilok) i ona je temeljna operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s
odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva i planovima djelovanja civilne zaštite Grada
Iloka.
Na području Grada Iloka registrirano je Dobrovoljno
vatrogasno društvo Ilok kao udruga građana.
Neophodno je, tijekom 2022. godine, provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca radi što bržeg
operativnog djelovanja te redovito obavljati preventivne
liječničke preglede.
U organizaciji JVP Ilok, a u suradnji civilne zaštite
Vukovar utvrditi ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost
sirena na području Grada Iloka.

2.6. Službe koje se civilnom zaštitom bave u svojoj
redovitoj djelatnosti
2.3. Povjerenici civilne zaštite
Gradonačelnica je imenovala povjerenike i zamjenike
povjerenika civilne zaštite. U suradnji s MUP-om RH –
Ravnateljstvom civilne zaštite – PUCZ Osijek – Službom
civilne zaštite Vukovar, provest će se 05.02.2022. godine
osposobljavanje onih povjerenika/zamjenika koji do sada
isto nisu prošli.
Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika, a u svrhu povećanja spremnosti u provođenju
akcija civilne zaštite, kontinuirano provoditi ažuriranja.

Na području Grada Iloka djeluju službe i pravne osobe
koje se u svojoj redovitoj djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem (zdravstvena i veterinarska ambulanta i ljekarna).
U narednom razdoblju potrebito je pojačati suradnju
sa službama, koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim djelovanjem,
ojačali sustav civilne zaštite na području Grada Iloka i
njeno funkcioniranje kao jedinstvene cjeline.

2.7. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu
2.4. Vježbe sustava civilne zaštite
Sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području
Vukovarsko – srijemske županije (KLASA: 810-08/2101/03, URBROJ: 2196/1-01-21-1 od 07. listopada 2021.
godine) održati će se vježba pod nazivom „Lovka 2022“
Potraga i spašavanje na vodi i iz vode te kopnu na području grada Iloka.

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Grada Iloka su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim,
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Iloka.
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća pravne osobe, koje su Odlukom određene
da su od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su izra-
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diti plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, te zaposlenike upoznati s
planiranim mjerama pripravnosti i aktivnosti u katastrofama i većim nesrećama i otklanjanju posljedica na području Grada Iloka.

2.8. Ostale Udruge
Udruge, koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za
sustav civilne zaštite, uključuju se u provođenje mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno planovima Grada Iloka. Stoga iste trebaju samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u osposobljavanju i
vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne
zaštite na području Grada Iloka.
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U okviru Grada Iloka potrebno je kontinuirano surađivati (razmjenjivati iskustava, podatke, znanja i vještine)
sa odgovarajućim institucijama i dogovarati zajedničko
djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
Nastaviti suradnju s Službom civilne zaštite Vukovar,
stožerima civilne zaštite jedinica lokalne samouprave i
Županijskim stožerom civilne zaštite VSŽ.

4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave, odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Grada Iloka
za 2022. godinu, ugrađene slijedeće stavke:

3. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Red
broj

OPIS POZICIJE

IZNOS (u kn)
2022.

2023.

2024.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I TIM CZ OPĆE NAMJENE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge aktivnosti i mjere civilne zaštite
(opremanje prostora za sklanjanje i zbrinjavanje
ljudi)
1.

Stožer civilne zaštite

85.000,00

55.000,00

55.000,00

85.000,00

55.000,00

55.000,00

2.627.700,00

2.337.700,00

2.159.700,00

2.627.700,00

2.337.700,00

2.159.700,00

Tim CZ opće namjene
Povjerenici CZ
Vježba/e
UKUPNO:
VATROGASTVO
2.

JVP Ilok i DVD Ilok
(opremanje, angažiranje i dr.)
UKUPNO:

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
3.

Lovačke udruge
Ribičke udruge
UKUPNO:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost
4.

Crveni križ

130.000,00

130.000,00

130.000,00

UKUPNO:

130.000,00

130.000,00

130.000,00

2.892.700,00

2.572.700,00

2.394.700,00

SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
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Usvajanjem Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne
zaštite Grada Iloka za 2022. godinu, koji stupa na snagu
osmi dan od donošenja, stavlja se izvan snage Godišnji
Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Iloka za 2022.
godinu (KLASA: 810-01/21-01/12, URBROJ: 2196/0202-21-3 od 22. prosinca 2021. godine).
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 240-01/22-01/1
URBROJ: 2196-02-02-22-1
Ilok, 07. veljače 2022. godine
Predsjednica Gradskog vijeća
Grada Iloka
Renata Banožić, mag.oec.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21.) i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13,
4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21,
8/21.), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici,
održanoj dana 07. veljače 2022. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA
ILOKA ZA 2022.-2026. GODINE

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara,
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se
smjernice za organizaciju i razvoj sustava za civilnu zaštitu za razdoblje 2022.-2026. godine.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
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b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Gradsko vijeće grada Iloka, na prijedlog gradonačelnika Iloka, izvršava sljedeće zadaće:
- u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
- donosi procjenu rizika od velikih nesreća
- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite
- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o
financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Gradonačelnik Grada Iloka izvršava sljedeće zadaće:
- donosi plan djelovanja civilne zaštite
- donosi plan vježbi civilne zaštite
- priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi
civilne zaštite
- kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje
materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
- donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi
osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
- odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja
sustava civilne zaštite
- izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
- osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju
i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
- osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
- osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih
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snaga sustava civilne zaštite
- uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim
nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u
velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
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Javna vatrogasna postrojba Ilok u svom planu rada
planira svakodnevno i periodično ispitivanje opreme i vozila i u suradnji sa drugim ovlaštenim ustanovama planira
ispitivanje strojeva i uređaja koja podliježu periodičnom
ispitivanju.
Također je u planu izvođenje vježbi gašenja požara i
spašavanja ugroženih od požara i drugih nepogoda svake
godine.
Sredstava za rad Javno vatrogasne postrojbe i dalje će
se osiguravati u Proračunu Grada Iloka sukladno odredbama posebnog zakona.

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer CZ, postrojbe i dr.)
Sukladno metodologiji i usklađenosti s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu za razdoblje 2022.2026. godine potrebno je
- ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća na području
grada Iloka
- ažurirati plan djelovanja civilne zaštite
- donijeti plan rada stožera CZ
- ažurirati sve planove i odluke civilne zaštite
- nabavka opreme (reflektirajućih prsluka i dr.)
- osigurati financijska sredstva sukladno sporazumu s Vukovarsko-srijemskom županijom o zajedničkom financiranju specijalističkih timova civilne zaštite.
Paralelno iskazati mogućnosti za osiguravanje uvjeta
za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera civilne
zaštite,a prema planu djelovanju civilne zaštite.
U 2022. godini potrebno je provesti (5.2.2022.) osposobljavanje postrojbe civilne zaštite te također i osposobljavanje (9.2.2022.) Stožera civilne zaštite Grada Iloka.
Nužno je kadrovski obnoviti i pomladiti povjerenike civilne zaštite te izvršiti njihovo osposobljavanje zajedno s
postrojbom civilne zaštite opće namjene Grada Iloka.
Radom stožera civilne zaštite grada Iloka rukovodi
načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Iloka. Stožeri
civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija,
zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

2. VATROGASTVO
Za javnu vatrogasnu postrojbu, sukladno njezinom
vlastitom programu i razvojnim projektima za razdoblje
2022.-2026. godine. planira se:

3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ILOK
Gradsko društvo crvenog križa Ilok su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Grad Ilok će i nadalje, sukladno zakonskoj obvezi,
osiguravati sredstva za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa.

4. SKLONIŠTA
Za navedene namjene iskazati aktivnosti, i potrebna
financijska sredstva iz Proračuna za: tekuće održavanje
skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje
skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i
materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih
katastrofa.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
(Lovačka udruga – Srndać i ribolovne udruge:
Šaran, Karas, Kečiga)
Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrdit će se aktivnosti koje
će se financirati iz Proračuna Grada Iloka, a kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali članove
te nabavljali opremu koju će koristiti u redovnim aktivnostima, ali i u slučaju eventualnih izvanrednih situacija.
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6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJLATNOSTI
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su KOM-Ilok d.o.o. i Komunalije d.o.o. Ilok.
Pravne osobe navedene u ovoj točki određene su
Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području grada Iloka. Navedenim
pravnim osobama zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, ali se po potrebi uključuju u sustav civilne zaštite
ljudskim i materijalnim resursima.
Na zajedničkom sastanku informirati se o njihovih
mogućnosti za razdoblje 2022.-2026. godine.
Također, u KOM – Iloku d.o.o. došlo je do promjena u
upravi te će se izvršiti osposobljavanje člana stožera
civilne zaštite KOM-Iloka d.o.o. 09. veljače 2022. godine.
Sukladno Planu vježbi civilne zaštite na području
Vukovarsko – srijemske županije (KLASA: 810-08/2101/03, URBROJ: 2196/1-01-21-1 od 07. listopada 2021.
godine) održati će se vježba pod nazivom „Lovka 2022“
Potraga i spašavanje na vodi i iz vode te kopnu na podruju
grada Iloka na kojoj će sudjelovati i zaposlenici Komunalije d.o.o. Ilok uz ostale dionike.

7. ZAKLJUČNO
Sljedeći ove Smjernice i rukovodeći se specifičnim
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ciljevima, na kraju promatranog razdoblja procjenjuje se
da će Grad Ilok imati:
- donesene i ažurirane sve planske dokumente
- optimalno opremljene i educirane pripadnike civilne zaštite
- višu razinu svijesti građana o važnosti edukacije o prevenciji i reagiranju u slučajevima katastrofa i velikih nesreća.
Usvajanjem ovih Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Grada Iloka za 2022. –
2026. godinu stavljaju se izvan snage Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Iloka za 2022. – 2026. godinu (KLASA: 810-01/2101/13, URBROJ: 2196/02-02-21-3 od 22. prosinca 2021.
godine) te će se objavit u „Službenom glasniku“ Grada
Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 240-01/22-01/1
URBROJ: 2196-02-02-22-2
Ilok, 07. veljače 2022. godine
Predsjednica Gradskog vijeća
Grada Iloka
Renata Banožić, mag.oec.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,
9/19, 4/20. i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21.),
gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluka
o sufinanciranju troškova priključka
na kanalizaciju u Iloku

Članak 1.
Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka
na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Iloku,
a iznose više od 2.000,00 kuna i nastali su nakon 01.
siječnja 2022. godine.
Novčana sredstva za navedenu namjenu su osigurana
u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.
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Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku» Grada Iloka i na internetskoj
stranici Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADONAČELNICA
KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2196/02-01-22-2
Ilok, 24. siječnja 2022. godine
Gradonačelnica Grada Iloka:
Marina Budimir, dr. med.

Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,
9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21),
gradonačelnica Grada Iloka donosi
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KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2196/02-01-22-1
Ilok, 24. siječnja 2022. godine
Gradonačelnica Grada Iloka:
Marina Budimir, dr. med.

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20.) i članka 42. stavka 1. Statuta
Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21.), Gradonačelnica Grada
Iloka donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje računala učenicima
petih razreda osnovnih škola

Članak 1.

Odluka
o sufinanciranju troškova priključka
na kanalizaciju u Šarengradu

Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima
petih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka (u
daljnjem tekstu: učenici).

Članak 1.

Članak 2.

Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka
na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Šarengradu u 100% iznosu, a nastali su nakon 01. siječnja
2022. godine.
Novčana sredstva za navedenu namjenu su osigurana
u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju svi učenici iz članka 1. koji nisu ostvarili pravo sufinanciranja kupnje računala po nekoj drugoj osnovi.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku» Grada Iloka i na internetskoj
stranici Grada Iloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADONAČELNICA

Članak 3.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji učenika koji u otvorenom roku dostave zahtjev sa dokazom o kupovini stolnog računala/prijenosnog računala (laptopa) sa
pripadajućom opremom (kućište, monitor, miš, tipkovnica) i ostalom potrebnom dokumentacijom.

Članak 4.
Sufinancirat će se najviše do 80 % cijene računala od-
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nosno maksimalno 2.400,00 kn ovisno o broju zahtjeva
koji ispunjavaju uvjete
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RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke uplatit će se putem
računa roditelja.
Za provođenje ove Odluke osigurana su financijska
sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2022. godinu.

Članak 6.
Gradonačelnica će raspisati javni poziv za ostvarivanje prava na kupovinu računala učenicima.
Pomoć se može ostvariti za računala kupljena od početka školske godine temeljem javnog poziva.

Članak 1.
U članku 1. stavku 1. Rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok KLASA: 601-02/21-01/15 URBROJ: 2196/02-01-21-2 od 11.
listopada 2021. godine ("Službeni glasnik“ Grada Iloka
br. 9/21.) umjesto dosadašnjeg člana imenuje se novi član
te se zamjenjuju riječi:
„1. IVANA ARAMBAŠIĆ, Hrvatskog zrakoplovstva
49/7, Vukovar“ riječima: „1. MARINELA LJUBIĆ, Zagrebačka 29, Ilok, OIB: 88362150394“.

Članak 2.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenom glasniku" Grada Iloka, oglasnoj ploči i
web straniciGradaIloka.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADONAČELNICA
KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2196-02-01-22-1
Ilok, 04. veljače 2022. godine
GRADONAČELNICA
Marina Budimir, dr. med.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), članka 34. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 42. Statuta Grada
Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
br. 11/13,4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka
br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi

Mandat člana iz članka 1. ovog Rješenja traje do isteka mandata Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok, imenovanog Rješenjem o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok
("Službeni glasnik“ Grada Ilokabr. 9/21).

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Iloka“.

OBRAZLOŽENJE
Budući da je dosadašnja članica - predstavnica Grada
Iloka u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Crvenkapica“
Ilok spriječena obavljati svoju dužnost iz osobnih razloga,
gradonačelnica imenuje novog člana.
Sukladno navedenom, riješeno je kao u dispozitivu.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
KLASA: 601-02/22-01/01
URBROJ: 2196-02-01-22-2
Ilok, 08. veljače 2022. godine
Gradonačelnica:
Marina Budimir, dr. med.
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Izdavač: Grad Ilok
Uredništvo: Gradonačelnica Marina Budimir dr. med.,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Arambašić
i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Tatjana Faletar.
Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasnika“ je Gradonačelnik.
Sjedište uredništva je u sjedištu gradske uprave u Iloku, Trg Nikole Iločkog 13.
Tisak: Zebra, Vinkovci, Gundulićeva 42.
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