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Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04), točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od poţara od interesa za RH u 2010.godini (NN 3/10), prijedloga Stoţera zaštite i
spašavanja i članka 29. Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ 4/09), Općinski
načelnik Općine Petrijevci, dana 15. oţujka 2010. godine donio je

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2010.GODINU
A) PLANSKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENI DOKUMENTI:
1. Revizija Procjene ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci – izradio
„Zaštita Inspekt“ d.o.o. Osijek, Reisnerova 95a, od siječnja 2010.godine, dobiveno je pozitivno
mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih,
inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek Broj: 511-07-20/041175/2-10, BV od 10.02.2010.godine te je Općinsko vijeće Općine Petrijevci usvojilo na svojoj
7.sjednici, odrţanoj 15.oţujka 2010.godine i objavljeno u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br
1/10.
2. Revizija Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci – izradio „Zaštita
Inspekt“ d.o.o. Osijek, Reisnerova 95a, od siječnja 2010.godine, dobiveno je pozitivno mišljenje
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih, inspekcijskih i
poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek Broj: 511-07-20/04-1175/2-10, BV od
10.02.2010.godine te je Općinsko vijeće Općine Petrijevci usvojilo na svojoj 7.sjednici, odrţanoj
15.oţujka 2010.godine i objavljeno u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br 1/10.
3. .Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2009. – 2017.godina – izradio
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojeno na 5.sjednici Općinskog vijeća i objavljeno u
„Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br 7/09.
4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za ureĎivanje i odrţavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Petrijevci – izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojeno
na 6.sjednici Općinskog vijeća i objavljeno u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br 8/09.
DOKUMENTI U IZRADI:
1. Procjena ugroţenosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara za Općinu Petrijevci
DOKUMENTE KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2010.GODINE:
1. Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara - sada u fazi prikupljanja ponuda,
2. Plan motrenja, čuvanja i ophodnji te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa
i boravka na otvorenim prostorima i graĎevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti – Izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojio Općinski načelnik
15.02.2010.godine i objavljeno u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br 1/10.
B) OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO
1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI (iz 2006.god.)
Prema dosadašnjem ustroju iz 2006.god. imamo:
- Zapovjedništvo civilne zaštite od 5 članova
- Postrojba za sklanjanje, zbrinjavanje i zamračivanje od 9 članova,
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- Postrojba za spašavanje od poţara, rušenja, eksplozija, poplava i PKB zaštitu od 9 članova,
- Postrojba ekipe prve pomoći unesrećenih,
- Postrojba Mjesnog odbora CZ Satnica od 10 članova.
Sukladno Procjeni ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Općinu Petrijevci
koja je u završnoj fazi – ishođenje suglasnosti DUZS i Ministarstva korigirati postojeće
zapovjedništvo i postrojbe i uskladiti s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)
Prema Pravilniku na razini općina treba formirati postrojbu opće namjene koja se sastoji od 3-5 ekipa sa
3-5 pripadnika. Točan broj odrediti nakon usvajana Plana zaštite i spašavanja.
Materijalnu popunu postrojbe opće namjene oslanja se na resurse udruga graĎana čijim članovima se
popunjavaju te na resurse Općine.
Zborna mjesta okupljanja:
- Zgrada Općine,
- Školsko dvorište Stare škole,
- Ambulanta Petrijevci
Prema članku 9., stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07 i 38/09) i članaka 4., 5. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), Općinsko
vijeće je na svojoj 3. sjednici donijelo Rješenje o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Općine
Petrijevci od 8 članova, s načelnikom Stoţera gosp. Zdenko Furlić, koji obnaša duţnost zamjenika
načelnika Općine.
2. ŠUMSKE POVRŠINE
Na području Općine Petrijevci ima 871,7 ha šumskih površina, podijeljenih u predjele prema Klasifikaciji
Hrvatskih šuma, Šumarija Valpovo.
Za područje Općine Petrijevci-šumski predjeli: Lipovac, Nehaj, Jelengrad, Vereš, Brezanak, Dalagaj,
Plandište, Španjolska ada, te posebnu pozornost u ophodnji obratiti na kritične objekte: 40a, 41b, 42a,b
i f, 43c,d i e, 47b,48a, 50b, 53c, 54b, 55c i d, 56a, 63a, 64a i b, 66a, b i c.(evidencija „Hrvatskih šuma“)zaduţen Josip Egredţija, A.M.Reljkovića 14, Petrijevci, mob. 098/447 304
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgraĎenosti protupoţarnih putova i prosjeka u
šumama – izvadak iz Revizije Procjene ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1.)
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroţenosti
- izvadak iz Revizije Procjene ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija (Prilog 2.)
3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
Na području Općine Petrijevci ima 3.591,7 ha obradivih poljoprivrednih površina, o kojima skrbe OPG s
našeg područja te se trebaju pridrţavati propisanih agrotehničkih mjera.
Otvoreni prostori područja Općine Petrijevci podijeljeni su na tri sektora (A,B,C) koji obuhvaćaju šumske
površine i devet sektora (1,2,3,4,5,6,7,8,9) koji obuhvaćaju poljoprivredne površine. Za svaki sektor je
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zaduţen odreĎeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje
grupe za cjelodnevno deţurstvo (4x6sati ili 3x8sati).
4. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE
Sačiniti popis raspoloţive teške mehanizacije s planom aktiviranja.
Izvršitelj: Općinski načelnik
Sudjelovatelj:Pravne i fizičke osobe s područja Općine Petrijevci
Rok: 15.05.2010.godine
5. Upoznavanje puĉanstva s opasnostima od nastanka poţara i posljedica koje poţari izazivaju,
informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Izvršitelj: DVD i Općinski načelnik
Sudjelovatelj:Pravne i fizičke osobe s područja Općine Petrijevci
Rok: 15.05.2010.godine
6. Saĉiniti plan deţurstava duţnosnika Općine Petrijevci za razdoblje 01.05. do
30.09.2010.godine, zaduţenih za komunikaciju između organa nadleţnih za spreĉavanje
poţara, kao i fiziĉkih osoba.
Izvršitelj: DVD i Općinski načelnik
Rok: 01.05.2010.godine
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 810-03/10-01/1
URBROJ: 2185/05-10-4
Petrijevci, 15.03.2010.godine
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

50
Na temelju članka 29 Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09), a
povodom točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za RH u
2010.godini, Općinski načelnik Općine Petrijevci donio je 15.03.2010.godine donio je

PLAN AKTIVNOG UKLJUĈENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŢARA U
OPĆINI PETRIJEVCI
1.

VATROGASNE POSTROJBE

Na području Općine Petrijevci nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluje jedno dobrovoljno
vatrogasno društvo DVD Petrijevci. Prema Procjeni ugroţenosti od poţara i tehnoloških eksplozija u
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slučaju velikog poţara a temeljem Statuta vatrogasne zajednice Grada Valpova i Općine Petrijevci i
DVD Valpovo operativno pokriva područje Općine Petrijevci.
Za potrebe rada DVD-a, članovi raspolaţu novim vatrogasnim domom i spremištem s tri kolna ulaza. Na
prostorijama vatrogasnog doma nalazi se krovna električna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca.
Na razini Osječko-baranjske ţupanije ustrojena je vatrogasna zajednica i profesionalna vatrogasna
postrojba.
2.

ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE

Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog dogaĎaja obavljaju se fiksnim i mobilnim ureĎajima
pozivom na 93, dok se operativni dio vatrogasne intervencije obavlja putem „Ecotel“ sustava koji
trenutno poziva 25 aktivnih članova DVD-a Petrijevci porukom na mobilni ureĎaj „POŢAR-HITNO“
(sustav veze se svakog prvog dana u mjesecu provjerava) i uključivanjem električne sirene (provjera
rada svake prve nedjelje u mjesecu).
Kod velikih poţara i drugih iznenadnih dogaĎaja Ţupanijski centar 112 Osijek obavlja poslove vezane za
koordinaciju sloţenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni postupak) za odreĎeni dogaĎaj
ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika OBŢ.
Zapovjednik ili deţurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području izvješćuje
Ţupanijski centar 112 Osijek, policiju i načelnika Općine.
Po završetku akcije zapovjednik je duţan sačiniti izvješće i dostaviti Ţupanijskom centru 112 Osijek i
ţupanijskom vatrogasnom zapovjedniku.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog poţara, eksplozije, nesreće ili druge opasne
situacije (u daljnjem tekstu: dogaĎaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela
s intervencijom.
Kada je na mjesto dogaĎaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva,
zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom, do dolaska javne vatrogasne postrojbe,
kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloţivim sredstvima i
snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o dogaĎaju odmah izvješćuje nadreĎenoga
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada dogaĎaj prelazi granice općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik
vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice Valpovo ili ţupanijski vatrogasni zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik moţe preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na
teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti
takvog odreĎenja.
U gašenju poţara strništa, koji prerasta u veliki poţar, na zahtjev zapovjednika poţarišta, a na temelju
prosudbe, nalogom nadreĎenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne snage,
prema stupnjevima ugroţenosti i angaţiranja snaga.
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U slučaju nastanka dogaĎaja koji poprimi obiljeţje prirodne nepogode ţupanijski vatrogasni zapovjednik
će o tome obavijestiti ţupana. U slučaju kada ţupan aktivira Zapovjedništvo zaštite i spašavanja,
upravljanje intervencijom preuzima Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje ţupanijski vatrogasni
zapovjednik.
U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, načelnik općine angaţirati će dodatne ljude po članku 37.
Zakona o vatrogastvu. U slučaju nastanka dogaĎaja koji nije poprimio obiljeţja prirodne nepogode, a
koji zahtjeva angaţiranje većeg broja osoba i opreme, načelnik općine ili osoba koju on za to ovlasti, na
zahtjev ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika, zamjenika ili njegovog pomoćnika moţe narediti
sudjelovanje svih sposobnih osoba s dotičnog područja starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih
vatrogasnih poslova. TakoĎer moţe se narediti stavljanje na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i
druga sredstva za potrebe intervencije.
Općina Petrijevci je sačinila popise osoba po udrugama koji su podijeljeni i organizirani po grupama i
zaduţeni za odreĎeno područje s imenovanim voditeljima grupa.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema zapovijesti
zapovjednika poţarišta.
Nakon gašenja poţara, čuvanje poţarišta preuzima i organizira dobrovoljna vatrogasna postrojba
Petrijevci i njezin zapovjednik u suradnji s načelnikom općine.
4. REDOSLJED UKLJUĈIVANJA
Redoslijed uključivanja članova vatrogasne postrojbe Petrijevci, ujedno i redoslijed stavljanja u
pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na dogaĎaj sukladno svom ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi odreĎivati će se prema trenutnim potrebama na terenu u
suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su odreĎeni Planom zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Petrijevci.
Pripadnici HV angaţiraju se prema planu Uključivanja u intervencije koji donosi glavni vatrogasni
zapovjednik RH.
5. UOĈAVANJE POŢARA OTVORENOG PROSTORA
Poţare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju graĎani putem telefona. Provjere istinitosti se
utvrĎuju očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj samog dojavljivača.
Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju vatrogasne
ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.
Općina u suradnji sa svojom dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom, treba organizirati cjelodnevno
deţurstvo, te popisati mjesta i telefonske brojeve stalnih zaštitarskih sluţbi, odašiljača ili drugih
mogućih dislociranih mjesta s kojih se moţe lako provjeriti neki eventualni otvoreni nekontrolirani
plamen.
Motrilačka mjesta i ophodnje organiziraju i šumarija Valpovo svojim planovima te Općina Petrijevci. Za
vrijeme indeksa opasnosti od poţara "velik do vrlo velik" sve vatrogasne postrojbe su duţne upućivati
vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju odreĎene vatrogasne formacije u svom djelokrugu djelovanja.
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6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA
Razmještaj članova vatrogasne postrojbe ureĎen je Planom zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija
Općine Petrijevci.
Općina Petrijevci je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju velikih poţara strništa. Ta su mjesta odreĎena u grafičkom prilogu plana zaštite
od poţara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci i to zgrada Općine u kojoj je smještena uprava
općine i zgrada DVD-a Petrijevci.
7. LOGISTIKA
a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM
Poţari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagoĎavaju i djeluju što brţe i bolje.
Često puta bez konkretnog obroka desetine ljudi se hvata u koštac s vatrenom stihijom. Zato svaka
postrojba treba imati u rezervi suhi obrok. Kad intervencija potraje dulje kroz dan ili više dana, zaduţena
osoba općine (načelnik općine) treba hitno organizirati i uključiti u opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.
b) SMJEŠTAJ
Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije moguće izvršiti
smjenu u nekoliko sati, općina i dobrovoljna vatrogasna postrojba duţni su osigurati prikladan smještaj
za odmor vatrogasaca, a u suradnji sa ţupanijskim stoţerom zaštite i spašavanja.
c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE
Čim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim dopunjivanjem gorivom.
Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Općina u suradnji s dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom Petrijevci trebaju imati osigurana mjesta i
materijalna sredstva za opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć.
d) HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA
Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima razraĎen način popravaka i servisiranja vatrogasnih vozila na
svom području, na način da se mogu izvršiti popravci i za subjekte koji se uključuju izvana.
e) OPSKRBA VODOM
Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja poseban problem zbog dobro razvijene vodovodne
infrastrukture u oba naselja gdje potencijalno najviše treba, kao i okolni prirodni vodotoci iz kojih se
moţe osigurati dovoljne količine vodom za gašenje poţara.
Dobrovoljna vatrogasna postrojba duţna je odrediti mjesta opskrbe vodom u dovoljnim količinama i
posjedovati popis.
Za distribuciju pitke vode zaduţena je tvrtka „Dvorac“ d.o.o. Valpovo koje distribuiraju vodu za područje
Petrijevci:
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f) SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA
Sustav vatrogasnih radio veza je u organizaciji MUP-a odnosno DUZS. Radio veze koriste se radi
brţeg djelovanja u akcijama gašenja poţara, drugim intervencijama i na vjeţbama, te ih u druge svrhe
nije dozvoljeno koristiti.
Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe vrši se telefonskim putem, dok
se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio ureĎaja.
Za eventualne probleme u komunikaciji obratiti se stručnoj sluţbi putem operativnog deţurstva MUP-a.
g) MINSKO EKSPLOZIVNE OPASNOSTI
Na svaki poţar, na otvorenom prostoru, na crti ratnih razdvajanja i gdje se inače sumnja na mogućnost
postojanja zaostalih minsko eksplozivnih sredstava obvezno preko operativnog deţurstva MUP-a PU
Osijek pozvati pirotehničara ili HCR za više ugroţeno područje. Prisustvo stručne osobe moţe pomoći u
rješavanju moţebitne opasnosti ili moţe pomoći razbijanju nekih predrasuda i dilema koje se objektivno
javljaju u opasnim situacijama.
Planovi i popisi stanja nalaze se u općini za dio područja ugroţenog minsko-eksplozivnim sredstvima.
h) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih povreda na
intervencijama.
Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima za svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta (adresa) hitne pomoći,
ambulanta Petrijevci i deţurnog liječnika i njihove brojeve telefona.
Ako dogaĎaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za moguće povrede
kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna postrojba treba angaţirati hitnu
medicinsku pomoć.
i) ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŢA
Kod gašenja poţara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, moţe doći do kontakta najčešćeg
sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato nam je da je voda vodič električne
energije i kod tog kontakta moţe doći do neţeljenih situacija. Da bi se to izbjeglo zapovjednik akcije
gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog operativnog centra s
distributerom “HEP Plin” Valpovo. Distributer je u mogućnosti izvršiti odreĎena isključivanja ili uputiti
svoje deţurne ekipe na teren na prostoru cijele ţupanije.
110 KW dalekovod je u nadleţnosti HEP Zagreb, Distribucija Osijek te se ta trasa moţe iskopčavati ili
ukopčavati.
35 KW i 10 KW dalekovodi su u nadleţnosti distributera HEP Zagreb, Distribucija Osijek
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j) METEOROLOGIJA
Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od poţara u ŢC 112 Osijek, gdje se moţe dobiti i
dodatna prognoza.
k) CESTE
Poduzeće "Cesting" Osijek ima stalno 24 satno deţurstvo, te odraĎuju sve poslove vezane za
odrţavanje drţavnih i ţupanijskih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja prometnih znakova,
uklanjanja prepreka i drugih situacija na spomenutim cestama za kontakt koristiti sluţbu, nadcestarija
Valpovo.
l) SURADNJA S MEDIJIMA
Ţupanijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na poţarištu, član zapovjedništva ili pomoćnik za
odnose s javnošću trebaju suraĎivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i to na način da daju
informacije o:
- vremenu nastanka i lokalizaciji poţara
- pribliţnoj veličini i lokaciji izgorjele površine
- angaţiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija
- vrsti izgorjelog pokrova
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroţeno poţarom
m) PRAVNA OSNOVA
Zaštita od poţara i vatrogastvo ureĎeni su Zakonom o zaštiti od poţara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 i
38/09) i Zakonom o vatrogastvu (NN br.139/04, 174/04) te pod zakonskim aktima. Sve radnje i postupci
koje reguliraju zaštitu od poţara i vatrogastvo u RH a koje nisu navedene u ovom planu regulirani su
spomenutim zakonima.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 810-03/10-01/1
URBROJ: 2185/05-10-5
Petrijevci, 15.03.2010.godine
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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51
Na temelju članka 29 Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 4/09), a
povodom točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za RH u
2010.godini, Općinski načelnik Općine Petrijevci donio je 15.03.2010.godine donio je

PLAN DEŢURSTAVA DUŢNOSNIKA OPĆINE PETRIJEVCI U PREDŢETVENOM I
ŢETVENOM RAZDOBLJU
Sukladno točki 6. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2010.godinu za razdoblje od
01.05. do 30.09.2010.god. plan deţurstva duţnosnika Općine Petrijevci, zaduţenih za komunikaciju
izmeĎu organa nadleţnih za sprečavanje poţara, kao i fizičkih osoba slijedi:
1. DVD Petrijevci će dostaviti popis deţurstva svojih članova
2. Općina Petrijevci Načelnik Općine - Ivo Zelić, mob. 098/299 339,
Zamjenik načelnika - Zdenko Furlić, 099/ 2355 101,
Predsjednik Općinskog vijeća - Đuro Petnjarić, mob. 098/396 193,
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća – Miroslav Marić,
mob. 099/ 2355102,
će meĎusobno dogovoriti i napraviti Plan deţurstva.
KLASA: 810-03/10-01/1
URBROJ: 2185/05-10-6
Petrijevci, 15.03.2010.godine
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

52
Na temelju Programa aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za RH u
2010.godini (N.N. 3/10), i članka 29 Statuta Općine Petrijevci („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br.
4/09), načelnik je donio

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŢARA
OD INTERESA ZA RH U 2010.GODINI

Izvješće po točkama iz Programa aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za
RH u 2010.godini (N.N. 3/10), a koja su u obvezi Općine Petrijevci kao jedinice lokalne samouprave
prema točkama:
Prema točki 1. - Usvojiti plan zaštite od poţara.
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Izvješćujemo vas da je Plan zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija za područje
Općine Petrijevci izraĎen po „Zaštita Inspektu“ d.o.o. Osijek od siječnja 2010.
Općinsko vijeće Općine Petrijevci je donijelo Odluku o donošenju 15.03.2010.godine i
objavljeno u „Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br. 1/10 (prilog 1.)
Prema točki 2. – Propisati agrotehničke mjere, kao i mjere za ureĎivanje i odrţavanje poljoprivrednih
površina.
Općina Petrijevci je donijela Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama
za ureĎivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Petrijevci donijeto
na 6.sjednici Općinskog vijeća odrţanoj 23.prosinca 2009.god., objavljeno u
„Sluţbenom glasniku Općine Petrijevci“ br. 8/09 (prilog 2.)
Prema točki 3. – Organizirati sjednice Stoţera zaštite i spašavanja tematski vezano uz pripremu ljetne
protupoţarne sezone u 2009. godini.
Odrţana sjednica 08.04.2010.godine sa slijedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje Poslovnika rada Stoţera zaštite i spašavanja
2. Usvajanje Plana pozivanja Stoţera zaštite i spašavanja
3. Usvajanje Plana rada Stoţera zaštite i spašavanja
4. Usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od poţara od interesa za RH u 2010.god
5. Usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od poţara
6. Usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnji otvorenog prostora i graĎevina za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predţetveno i ţetveno
razdoblje) za 2010.godinu
7. Usvajanje financijskog plana za protupoţarnu aktivnost
8. Različito (zapisnik u prilogu 3.)
Prema točki 4. – Izrada planova motrenja, čuvanja i ophodnje te propisane mjere zabrane
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa na tim prostorima ili graĎevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka poţara.
Općina Petrijevci donijela je Plan motrenja, čuvanja i ophodnji otvorenog prostora i
graĎevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predţetveno i ţetveno
razdoblje) za 2010.godinu (donio Općinski načelnik Općine Petrijevci 15.veljače 2010.
godine („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/10) – dostavljamo u prilogu 4.
Prema točki 22. – Sustavno praćenje stanja odlagališta otpada na području Općine Petrijevci i
poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ deponija.
Općina Petrijevci ima donesen Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za
razdoblje 2009.-2017.god. („Sluţbeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 7/09) i početkom
svake godine Općinski načelnik podnese Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2009.god., Općinskom vijeću na usvajanje. Usvojeno Izvješće o izvršenju
na 8.sjednici Općinskog vijeća odrţanoj 30.03.2010. i objavljeno u „Sluţbenom glasniku
Općine Petrijevci“ 2/10 (prilog 5.)
Prema točki 33. – Ustrojavanje i opremanje potrebnom opremom izviĎačko-preventivne ophodnje
u pred ţetvenu i ţetvenu sezonu sukladno Planu motriteljsko-dojavne sluţbe.
Za Općinu Petrijevci je Općinski načelnik15.02.2010.god. donio Plan motrenja, čuvanja
i ophodnje otvorenog prostora i graĎevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti (predţetveno i ţetveno razdoblje) za 2010.god. objavljeno u „Sluţbenom
glasniku Općine Petrijevci“ br. 2/10
Ove godine nije planirano popunjavanje opremom izviĎačko-preventivne ophodnje.
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Prema točki 34. – Utvrditi načine i uvjete korištenja teške (graĎevinske) mehanizacije za eventualnu
ţurnu izradu prosjeka i probijanja protupoţarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskog poţara.
Prema vaţećem Planu zaštite od poţara predviĎeno je korištenje sve raspoloţive
mehanizacije poduzeća „Vinko transport“, Lugarski put 3, 31220 Višnjevac, „Zagi“
Petrijevci, MEG d.o.o. Petrijevci, TRON d.o.o. Petrijevci i AEPG d.o.o. Petrijevci prema
potrebi tj. vrsti nesreće – popis mehanizacije (prilog 6.)
Plan angaţiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog ureĎaja
a oni svoje djelatnike upućuju na lokaciju. Svi sudionici su upoznati sa prostorom
(šumske površine sa prosjekama, poljoprivredne površine sa lenijama) Općine
Petrijevci i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na lokaciju (cca 30 min).
Prema točki 36. – Izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici
potrebnoj za djelovanje na poţarima.
Budući da je DVD Petrijevci imenovan ispred Općine Petrijevci za provedbu svih
aktivnosti djelovanja na poţarima, tako i svu pripravu i otklanjanje nedostataka vrši DVD
Petrijevci (prema njihovu izvješću sva oprema, tehnika i vozila su u ispravnom stanju).
Prema točki 50. – Dostaviti ime i prezime, funkciju i broj telefona osobe za koordinaciju zadaća
Programa aktivnosti.
Dostavljeno 09.02.2010.god. (prilog 7.)
Ime i prezime: Josip Kuštro
Funkcija: Zapovjednik DVD-a Petrijevci
Broj telefona: 098/429-061
Prema točki 54. – Općina Petrijevci dostavlja ovo Izvješće s prilozima da su sve radnje za pripremne i
druge aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara u 2010.godini u tijeku
vidljivo iz prethodnih točaka.
Prema točki 55. – U vlastitom proračunu za narednu proračunsku godinu (2011.) kao i ove godine
Općina Petrijevci osigurava financijska sredstva za provedbu zadaća. U nastavku
Preslika iz proračuna za 2010.godinu. (prilog 8.).
KLASA: 214-02/10-01/1
URBROJ: 2185/05-10-3
Petrijevci, 12.04.2010.godine
Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Izdaje: Općinsko vijeće Općine Petrijevci
Odgovorni urednik: Milka Furlan
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114
Cijena jednog primjerka iznosi 2% prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodna tri
mjeseca
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