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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ broj  1/18.) Općinski 

načelnik Općine Podravska Moslavina donio je dana 21. rujna 2018. godine  

 

ODLUKU  

o sufinanciranju troškova kupovine udžbenika  

za školsku godinu 2018./2019. učenicima od 1.-8. razreda  

Osnovne škole Ante Starčević Viljevo 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se sufinanciranje troškova kupovine udžbenika, te uvjeti i postupak 

ostvarivanja tog prava u školskoj godini 2018./2019. 

 



Članak 2. 

 

Pravo na sufinanciranje kupovine udžbenika priznaje se roditeljima ili skrbnicima učenika koji imaju 

prebivalište ili boravište na području Općine Podravska Moslavina, te pohađaju Osnovnu školu Ante 

Starčević Viljevo. 

Članak 3. 

 

Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova kupovine udžbenika pokreće se podnošenjem 

zahtjeva. 

 

Zahtjev podnose roditelji ili skrbnici učenika. 

 

Podnositelji zahtjeva su uz zahtjev dužni priložiti i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo na 

sufinanciranje troškova kupovine udžbenika. 

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći: 

-Preslik osobne iskaznice 

-Preslik tekućeg računa -IBAN roditelja ili skrbnika na koji će se doznačiti sredstva 

-Potvrde o pohađanju razreda Osnovne škole Ante Starčević Viljevo 

 

Članak 4. 

 

Zahtjev za sufinanciranje troškova kupovine udžbenika i radnog materijala dostavlja se Jedinstvenom 

upravnom odjelu u razdoblju od 01. listopada 2018. godine do 12. listopada 2018. godine. 

 

 

Članak 5. 

 

Pravo na sufinaciranje kupovine udžbenika i radnog materijala priznaje se u obliku novčane naknade 

koja iznosi za učenike od 1.-8 razreda u visini od 300,00kn po učeniku. 

 

Članak 6. 

 

Naknada se isplaćuje jednokratno na IBAN račun roditelja ili skrbnika. 

 

Članak 7. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Podravska Moslavina za 2018. 

godinu. 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina“.  

KLASA: 602-03/18-01/15 

URBROJ: 2115/03-03-18-01 

Podravska Moslavina, 21. rujna 2018.g. 

                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

          Zdravko Šimara, v.r. 

_______________________________________________ 
 

 



Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ broj  1/18.) Općinski 

načelnik Općine Podravska Moslavina donio je dana 13. listopada 2018. godine  

 

ODLUKU 

 o 

izmjenama i dopunama Odluke 

o sufinanciranju troškova kupovine udžbenika  

za školsku godinu 2018./2019. učenicima od 1.-8. razreda  

Osnovne škole Ante Starčević Viljevo 

 

Članak 1. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

„Zahtjev za sufinanciranje troškova kupovine udžbenika i radnog materijala dostavlja se 

Jedinstvenom upravnom odjelu u razdoblju od 15. prosinca 2018. godine.“ 

 

Članak 2. 

 

Sve ostale odredbe ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina“.    

                                                      

KLASA: 602-03/18-01/15 

URBROJ: 2115/03-03-18-02 

Podravska Moslavina, 13. listopada 2018.g. 

                 OPĆINSKI NAČELNIK 

          Zdravko Šimara, v.r. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 48. 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 – 

pročišćen tekst i 137/15) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine 

Podravska Moslavina“ br. 1/18), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 16. listopada 

2018. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća stanja sigurnosti 

 

I. 

          

Prihvaća se izvješće o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2018. godine, koje je izradilo Ministarstvo 

unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska županije, Policijska postaja Donji Miholjac, 

Broj: 511-07-26/1-59/8-18., od l6. listopada 2018. godine. 

 

  

II. 

 

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“. 



 

KLASA: 200-01/18-01/10 

URBROJ: 2115/03-03-18-2 

U Podravskoj Moslavini, 16. listopada 2018.godine 

                     OPĆINSKI NAČELNIK 

       Zdravko Šimara, v.r. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 48. 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 – 

pročišćen tekst i 137/15) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine 

Podravska Moslavina“ br. 1/18), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 12. studenog 

2018. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća stanja sigurnosti 

 

I. 

          

Prihvaća se izvješće o stanju sigurnosti za mjesec listopad 2018. godine, koje je izradilo Ministarstvo 

unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska županije, Policijska postaja Donji Miholjac, 

Broj: 511-07-26/1-59/10-18., od l2. studenog 2018. godine. 

 

  

II. 

 

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“. 

 

KLASA: 200-01/18-01/11 

URBROJ: 2115/03-03-18-2 

U Podravskoj Moslavini, 12. studenog 2018.godine 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

    Zdravko Šimara,v.r. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), članka 

2. i 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97 i 174/04), te članka 

44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, 1/18) 

općinski načelnik Općine Podravska Moslavina donosi  

 

 Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2018./2019. godine  

na području Općine Podravska Moslavina 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2018./2019. godine na području Općine 

Podravska Moslavina (u daljnjem tekstu: Mjere). 

U Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) kao i Zakonu o zaštiti od 

elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97 i 174/04) propisuju se odredbe o potrebi 



donošenja Mjera. 

                                                                                                                                                                                                                           

Važnost je donošenja Mjera jer je Općina Podravska Moslavina u kontinentalnoj klimi, izrazito 

ugrožena u zimskom razdoblju. 

 

 

II. KLIMA 

 

Općina Podravska Moslavina ima kontinentalnu klimu, u kojoj su ljeta izrazito topla do +35°C , a isto 

tako zime i do -20°C. Gledajući veliki raspon temperatura, te zbog toga kao i klimatskih promjena u 

svijetu, tako i u Općini Podravska Moslavina dolazi do velikih suša i poplava tijekom proteklih 

godina. 
 
 
III. VJETROVI 
 
U Općini Podravska Moslavina u 2016. godini je bio orkanski vjetar, sa slučajevima trganja stabala, 

njihovih grana, kao i razotkrivanja crjepova sa krovova građevinskih objekta.  

U ovakvim situacijama treba voditi računa o stanovništvu, kako ne bi došlo do ljudskih žrtava, te 

nakon orkanskog vjetra vlasnici obiteljskih kuća i zgrada trebaju napravit sanaciju oštećenih dijelova 

zgrada i obiteljskih kuća, kako ne bi došlo do ugroze ljudskih života, kao i veće materijalne štete. 

Olujni i orkanski vjetar, brojčana vrijednost 3 (3,3) Tolerantno. Velika je vjerojatnost nesreće sa 

značajnim učincima. Općina ne može utjecati na pojavnost. Negativne učinke moguće je donekle 

smanjiti kroz prosljeđivanje obavijesti DHMZ o mogućoj pojavi olujnog i orkanskog vjetra. 

 

 

IV. POPLAVE 

 

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području Općine trebaju imati zimsku opremu. Zbog 

vlažne i hladne zime karakteristične za ovo područje i poledice kao i pojava ledene kiše donose 

posebnu opasnost za zamrzavanje kolnika, ali i nogostupa. 

Prema našim saznanjima zimska služba je spreman za ovu zimsku sezonu, te je opremljena dovoljnom 

mehanizacijom . 

 

Prema procjeni rizika od velikih nesreća u području smo od ekstremnih padalina (poplave zaobalnih 

voda), brojčana vrijednost rizika 4 (5,4), ocjena prihvatljivosti je neprihvatljivo, a obrazloženje je 

vjerojatnost velike nesreće je iznimno velika uz katastrofalne posljedice po život i zdravlje ljudi i 

gospodarstvo, jer rijeka Drava ide u dužini od 10kilometara kroz Općinu Podravsku Moslavinu, a 

Općina nema branjenih nasipa. 

Dosadašnje poplave imale su za posljedicu elementarne nepogode.  

U budućnosti bi se trebao izgradit nasip uz Dravu u suradnji sa Hrvatskim vodama. 

U slučaju većih poplava suradnici u izvršenju bili bi: 

1. Stožer civilne zaštite za Općinu Podravska Moslavinu 

2. Policijska Postaja Donji Miholjac 

3. DVD Krčenik 

4. DVD Podravska Moslavina 

5. Hrvatska gorska služba spašavanja Osijek 

6. DUZS Osijek 

7. Hrvatske vode 

 

Velike poplave na ovom području pokazuje i naša prošlost jer je od pet naselja koja su u sastavu 

Općine Podravska Moslavina, jedno od naselja je postalo nenaseljeno Orešnjak, koji je 1970-ih 



godina kompletno iseljen, baš zbog poplava. 

 

 

V. SUŠA 

 

Zbog ekstremnih temperatura u ljetnim mjesecima Općina Podravska Moslavina ima i 2017. godine  

elementarnu nepogodu- sušu. Šteta na kulturama je iznosila 6.372.083,21HRK. 

Cijelo područje Općine može pogoditi suša koja uzrokuje velike štete u poljoprivredi, voćarstvu i 

vinogradarstvu. Stradavaju i divlje životinje kojima nestaju nadzemne vode koje su koristili za piće. 

Štete se javljaju i u šumskom fondu, a naselja koja se opskrbljuju vodom iz lokalnih izvora ostaju bez 

vode. 

U ljeto 2015. godine kada je suša uzrokovala veliku štetu na poljoprivrednim kulturama. Šteta je 

iznosila 7.107.099,77 HRK. 

Suša – brojčana oznaka 2 (3,2) Tolerantno, posljedica društvenih vrijednosti su vrlo male, pa su stoga 

prihvatljive. nema utjecaja na život i zdravlje ljudi kao i elemente kritične infrastrukture, ali su 

posljedice po gospodarstvo katastrofalne. Potrebno je poduzeti dodatne napore na izgradnji sustava 

za navodnjavanje poljoprivrednih površina. 

 

 
VI. ZIMSKA SLUŽBA 
 
U zimskom razdoblju, koje traje od 15. studenog 2017. do 15. travnja 2018. godine ceste se održavaju 

u skladu sa Ugovorom sa Poljoprivrednom zadrugom SEZAM, iz Čađavačkog Luga, Osječka bb. 

Prema navedenom ugovoru Izvođač radova se obvezuje da će povjerene mu radove ugovaraju se 

radovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama, križanjima, parkiralištima ispred Općinske zgrade, 

Doma zdravlja, autobusnog stajališta i ostalih prostora prema zahtjevu naručitelja radova u naseljima 

Općine Podravska Moslavina odnosno da će kod snježnih oborina preko 15 cm napadanog snijega i 

na poziv odgovorne osobe načelnika Općine Podravska Moslavina Zdravka Šimare ili osobe koju on 

odredi, čišćenje snijega, obaviti što brže, a najkasnije u roku 10 sati od javljanja za čišćenje. 

  

 

VII. ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA 

 

U slučaju potrebe zbrinjavanja osoba, zajedno sa opskrbom namirnica s područja Općine Podravska 

Moslavina stanovništvo bi se zbrinulo u Dom kulture Krčenik i Društveni dom Podravska Moslavina, 

te bi se uključile i druge institucije: 

A. Crveni križ Donji Miholjac, 

B. Caritas, 

C. Vatrogasna zajednica Donji Miholjac,  

D. Dom zdravlja Donji Miholjac, ambulanta u Podravskoj Moslavini 

E. KBC Osijek 

F. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac. 

Medicinska pomoć stradalom stanovništvu pružila bi se u ambulanti u Podravskoj Moslavini, a u 

slučaju težih slučajeva stanovništvo bi se hospitaliziralo u KBC Osijek. 

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ove mjere stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podravske 

Moslavina. 

 

KLASA: 810-09/18-01/2 



URBROJ: 2115/03-03-18-1 

Podravska Moslavina, 12. studenog 2018.g. 

 

                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Zdravko Šimara, v.r. 

   

_______________________________________________________________________________                                                                                                                 

Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina 

Izdaje Općina Podravska Moslavina 

Urednik: Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara 

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina 

Tisak: Općina Podravska Moslavina 

Adresa: Općina Podravska Moslavina 

 J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina 

Telefon: 031 641 212 

Fax: 031 641 910 

e-mail: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr 

Objavljeno na Internet stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr 

 

Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe oporezivanju 

sukladno odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95, 

106/69, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04) 
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