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Temeljem članka 3., stavak 1. i članka 23. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), cjelina III.
točke 8a. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini
(„Narodne novine“ broj 4/21) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj
1/18 i 2/21), Općinski načelnik Općine Petrijevci, je dana 8. ožujka 2021. godine d o n i o

PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I
GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE VISOKOG I VRLO VISOKOG INDEKSA
OPASNOSTI (PREDŽETVENO I ŽETVENO RAZDOBLJE)
I

CILJ I ZADACI

Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova
građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, u danima kada je
proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara u pred žetvenom i žetvenom
razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Reviziji procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci od studenog 2015. godine.
Članak 3.
Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite od požara u vrijeme pred
žetvenog i žetvenog razdoblja.
II

ORGANIZACIJSKE MJERE

Članak 4.
Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara u razdoblju od
15.veljače do 15.svibnja kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i ostalog biljnog otpada, odnosno,
pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna do 15. studenog nakon berbe
kukuruza „Hrvatske šume“ Zagreb, Šumarija Valpovo, dužna je organizirati motriteljsko - dojavnu službu. Broj
zaposlenika u motriteljsko - dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano pod paskom sve
šumske površine koje nisu minirane.
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“) - zadužen Josip
Egredžija, A.M.Reljkovića 14, Petrijevci, mob. 098/447 304.
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u
šumama – izvadak iz Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 2.)
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroženosti izvadak iz Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1.)
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Članak 5.
Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama u vrijeme povećane
opasnosti od nastajanja požara od 01. lipnja do 31. listopada, zaduženi su: povjerenik za naselje Petrijevci –
Darko Kolar, Mlinska 23, Petrijevci, mob. 095/509-2474 i povjerenik za naselje Satnica – Marijan Kasum,
Osječka 20, Satnica, mob. 095/363 7330; DVD-a Petrijevci – zamjenik predsjednika Josip Kuštro, Vjetrovita 16,
Petrijevci, mob. 098/429-061; DVD Satnica - zapovjednik Ranko Miščević, Osječka 24, Satnica, mob. 092/179
7047, lovačko društvo „Jastreb“ – predsjednik Davor Kužić, mob. 098/214 995; ribolovne udruge „Karašica“
Petrijevci – predsjednik Antun Hoffler, M.Gupca 25a, Petrijevci, tel. 395-261, udruga izviđača „Orao“ Petrijevci
– predsjednik Saša Buzinac, J.J.Strossmayera 2, Petrijevci, mob. 098/604-309 te vlasnici OPG-a u svrhu
organiziranja motriteljsko – dojavne službe. To je potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u
mjesecima lipnju, srpnju i kolovozu. Za OPG-ove zadužen je predsjednik Povjerenstva za poljoprivredu - Josip
Koški, Školska 45, Satnica, mob. 095/913-3460.
Motriteljsko - dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem (privatni broj) međusobno
razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila DVD-a Petrijevci i mehanizaciju
poljoprivrednika.
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 zadužen
određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno
dežurstvo (4x6sati ili 3x8sati).
U prilogu Plana se nalazi preslika situacije iz dosadašnjeg, važećeg Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za područje Općine Petrijevci sa naznačenim površinama ophodnje, motrenja i čuvanja (Prilog 3.) i
planom ljudstva koje obavlja iste radnje prema kojima je izrađen Plan motrenja, čuvanja i ophodnje (Prilog 4.).
U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a odmah se mora obavijestiti
DVD Petrijevci, Županijski centar 112, vlasnici OPG-a i Policijska postaja Belišće.
Članak 6.
Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos električne energije vrše
zaposlenici određenog postrojenja. Situacijski prikaz: plinska mreža, elektroenergetska mreža i vodoopskrba
(Prilog 5.)
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih
opasnih tvari (Prilog 6.)
Iz popisa slijedi:
1. Ina Osijek-Petrol d.d. Osijek – nadležnost Ine u pogledu osiguranja i zaštite
2. Sanitacija – ima svoju zaštitarsku službu i zabranu pristupa nezaposlenim osobama
3. Dvorac d.o.o. Valpovo - ima svoju zaštitarsku službu i zabranu pristupa nezaposlenim osobama
4. Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i početnog gašenja požara.
U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili energetskim vodovima potrebno je
odmah obavijestiti DVD Petrijevci, interventnu ekipu HEP, Pogonskog ureda u Valpovu, tel. 031/651-133, i
Policijsku postaju u Belišću, tel. 031/238-420.
Članak 7.
Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici „Cesting“-a d.o.o. Osijek, Nadcestarija Valpovo. U
slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih,
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otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Nadcestarija Valpovo, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka
druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Belišće.
Prikaz prometnica na području Općine Petrijevci (Prilog 7.)
Članak 8.
Preko područja Općine Petrijevci izgrađena je željeznička pruga Dalj-Osijek-Varaždin u dužini od 5604 m, s
dva pružna prijelaza u nivou, koji su osigurani prometnim znacima bez rampe. Održavanje željezničkih pruga
obavljaju HŽ Infrastruktura, Regionalna jedinica HŽI Istok.
Članak 9.
U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Petrijevci kao glavni nositelj zaštite od
požara i kao jedino kvalitetno i u potpunosti opremljeno društvo za koordinaciju svih sudionika motriteljskodojavnih ophodnji, sa stalnim dežurstvom u bazi tj. sjedištu DVD-a i pasivnim dežurstvom. Za područje Satnice
nositelj zaštite od požara je DVD Satnica.
Vatrogasci su u pasivnom dežurstvu, a pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u
sjedište radi odlaska na požarište.
Temeljem ovog Plana DVD je dužan napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od požara u pred žetvenoj i
žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji će određenog dana dežurati na svojoj adresi
stanovanja ili u sjedištu DVD-a te u predviđeno vrijeme obaviti motriteljsko-dojavnu ophodnju prostora kojeg
pokriva DVD. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa
stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat).
DVD Petrijevci je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad
određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02), sukladno
Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19). DVD Satnica trenutno ima položenih 21 vatrogasca,
osnovnu opremu i jedno navalno vozilo te trebaju koordinirati s DVD-om Petrijevci.
Dojava i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavlja se putem „UVI“ sustava koji nakon poziva,
ima povratnu informaciju od pojedinog člana o odazivu. Sustav „UVI“ poziva društva na intervenciju ovisno o
lokaciji događaja i opremljenosti društva.
Sjedište DVD-a Petrijevci o nastalim požarima izvješćuje Županijski centar 112, Policijsku postaju Belišće i
druge službe po potrebi.
Prilogu 8. – Centar požarne zone, DVD i pravci djelovanja.
Prilog 9. – Prikaz vanjske hidrantske mreže Petrijevci.
Prilog 10. – Prikaz vanjske hidrantske mreže Satnica.
Članak 10.
Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018.-2023. godine, na području Općine
Petrijevci nema otpadom onečišćenog okoliša. Postojala su dva neuređena odlagališta, odnosno tzv. „divlje
deponije“, jedna na rudini „ Siget“ u k.o. Petrijevci, k.č.br. 323, a druga uz lokalnu cestu Petrijevci - Selci kod
odvojka za Cerovac i koje se prema potrebi saniraju sredstvima općinskog proračuna (tijekom 2010. godine
sanirano, obilježeno i postavljena tabla zabrane odlaganja otpada te do sada nije onečišćeno).

srijeda, 28. travnja 2021.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 3 - stranica

62

Eventualnu pojavu „divljih deponija“ (neuređena odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja Općine
Petrijevci uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će uz zadužene za sektor 2 i 5 i
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci.
Članak 11.
Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 15.01. slijedeće godine u sklopu Izvješća o izvršenju Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u prethodnoj godini pisanim putem
izvijestiti MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek i Vatrogasnu zajednicu OBŽ.
III

PREVENTIVNE MJERE

Članak 12.
Povjerenstvo za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Petrijevci u suradnji s DVD-om Petrijevci se zadužuje
organizirati kraća predavanja ili organiziranje posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu:
- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva (kombajna, vršilica, traktora i
dr.) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, dovoljnih zaliha vode,
naprtnjača i metlanica za gašenje požara,
- Pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju radnim
strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih požara,
- Ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od 01. lipnja do
31. listopada,
- Educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja
opušaka,
- U slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza prilikom istakanja goriva
(sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana
pristupa neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati
dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati s radnog stroja, a u slučaju razlijevanja po tlu
prekriti slojem pijeska,
- Na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu presijecanja parcele u
cilju sprečavanja širenja požara,
- Velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih parcela. Površina
jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini najmanje
15 m. S tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.
IV

FINANCIRANJE

Članak 13.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine Petrijevci,
sukladno točki 50a. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21).
Članak 14.
Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je Općinski načelnik Općine
Petrijevci.
Članak 15.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Petrijevci.
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-3
Petrijevci, 8. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18 i 2/21), a
povodom Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, Općinski
načelnik Općine Petrijevci donio je 10. ožujka 2021. godine

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA U
OPĆINI PETRIJEVCI
1.

VATROGASNE POSTROJBE

Na području Općine Petrijevci nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već aktivno djeluju dva dobrovoljna
vatrogasna društva: DVD Petrijevci i DVD Satnica. Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija u slučaju velikog požara, a temeljem Statuta vatrogasne zajednice Grada Valpova i Općine Petrijevci
i DVD Valpovo operativno pokriva područje Općine Petrijevci.
Za potrebe rada DVD-a Petrijevci, članovi raspolažu 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 županije ustrojena je vatrogasna zajednica i profesionalna vatrogasna postrojba.
2.

ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE

Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se od 1. siječnja 2019. godine putem „UVI“
sustava koji nakon poziva, ima povratnu informaciju od pojedinog člana o odazivu. Sustav „UVI“ poziva društva
na intervenciju ovisno o lokaciji događaja i opremljenosti društva. Provjera rada električne sirene provodi se
svake prve subote u mjesecu u 12 sati.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek obavlja poslove vezane za
koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni postupak) za određeni događaj ili
naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika OBŽ.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području izvješćuje
Županijski centar 112 Osijek, policiju i načelnika Općine.
Po završetku akcije zapovjednik je dužan sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom centru 112 Osijek i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije
zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto vatrogasne intervencije 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.
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Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije
u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o vatrogasnoj intervenciji odmah izvješćuje nadređenoga
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kada vatrogasna intervencija prelazi granice općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima
zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice Valpovo ili županijski vatrogasni zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na teritoriju
Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog
određenja.
U gašenju požara strništa, koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na temelju
prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne snage, prema
stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga.
U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik će o
tome obavijestiti župana. U slučaju kada župan aktivira Zapovjedništvo civilne zaštite, upravljanje intervencijom
preuzima Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
Zapovjednik vatrogasne intervencije iznimno može odobriti ili zapovjediti sudjelovanje punoljetnoj osobi da
obavlja pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi
uspješnosti intervencije.
Općina Petrijevci je sačinila popise osoba po udrugama koji su podijeljeni i organizirani po grupama i zaduženi
za određeno područje u svrhu motrenja i opažanja eventualnog događaja.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje ili prema zapovijesti
zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta preuzima i organizira dobrovoljna vatrogasna postrojba Petrijevci i
njezin zapovjednik.
4. REDOSLJED UKLJUČIVANJA
Redoslijed uključivanja članova vatrogasne postrojbe DVD-a Petrijevci, ujedno i redoslijed stavljanja u
pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na događaj sukladno svom ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivat će se prema trenutnim potrebama na terenu u suradnji sa
zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Petrijevci.
Pripadnici HV angažiraju se prema planu Uključivanja u intervencije koje donosi glavni vatrogasni zapovjednik
Republike Hrvatske.
5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere istinitosti se utvrđuju
očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj samog dojavljivača. Ponekad na udaljenim
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lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno
gašenje.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci i Satnica treba organizirati cjelodnevno dežurstvo, te popisati mjesta
i telefonske brojeve stalnih zaštitarskih službi, odašiljača ili drugih mogućih dislociranih mjesta s kojih se može
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 požara "velik do vrlo velik" sve vatrogasne postrojbe su dužne upućivati
vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene vatrogasne formacije u svom djelokrugu djelovanja.
6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA
Razmještaj članova vatrogasne postrojbe uređen je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Petrijevci.
Općina Petrijevci je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju velikih požara strništa. Ta su mjesta određena u grafičkom prilogu plana zaštite od
požara 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
Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i djeluju što brže 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, zadužena 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 dužni su osigurati prikladan smještaj za odmor
vatrogasaca, a u suradnji sa županijskim stožerom civilne zaštite.
c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE
Čim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim dopunjavanjem gorivom. Sve
postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Općina u suradnji s dobrovoljnim vatrogasnim društvom Petrijevci treba 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 društva imaju razrađen način popravaka i servisiranja vatrogasnih vozila na svom
području, na način da se mogu izvršiti popravci i za subjekte koji se uključuju izvana.

srijeda, 28. travnja 2021.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

broj 3 - stranica

66

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 mogu osigurati dovoljne
količine vode za gašenje požara.
Dobrovoljna vatrogasna društva dužna su odrediti mjesta opskrbe vodom u dovoljnim količinama i posjedovati
popis.
Za distribuciju pitke vode cisternom zadužen je DVD Petrijevci koji distribuira vodu za područje općine
Petrijevci.
f) SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA
Sustav vatrogasnih radio veza je u organizaciji MUP-a. Radio veze koriste se radi bržeg djelovanja u akcijama
gašenja požara, drugim intervencijama i na vježbama, 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 uređaja.
Za eventualne probleme u komunikaciji obratiti se stručnoj službi putem operativnog dežurstva MUP-a.
g) MINSKO EKSPLOZIVNE OPASNOSTI
Na svaki požar, na otvorenom prostoru, na crti ratnih razdvajanja i gdje se inače sumnja na mogućnost
postojanja zaostalih minsko eksplozivnih sredstava obvezno preko operativnog dežurstva MUP-a PU Osijek
pozvati pirotehničara ili HCR za više ugroženo područje. Nazočnost stručne osobe može pomoći u rješavanju
možebitne opasnosti ili može pomoći razbijanju nekih predrasuda i dilema koje se objektivno javljaju u opasnim
situacijama.
Planovi i popisi stanja nalaze se u općini za dio područja ugroženog minsko-eksplozivnim sredstvima.
h) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Dobrovoljna vatrogasna društva imaju medicinski komplet za samopomoć kod mogućih povreda na
intervencijama.
Dobrovoljna vatrogasna društva imaju za svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta (adresa) hitne pomoći,
ambulanta Petrijevci i dežurnog liječnika i njihove brojeve telefona.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za moguće povrede kako
vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna postrojba treba angažirati hitnu medicinsku pomoć.
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i) ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŽA
Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može 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 može doći do neželjenih situacija. Da bi se to izbjeglo zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti
izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog operativnog centra s distributerom „HEP-ODS“ Elektroslavonija
Osijek, Ispostava Valpovo. Distributer je u mogućnosti izvršiti određena isključivanja ili uputiti svoje dežurne
ekipe na teren na prostoru cijele županije.
110 KW dalekovod je u nadležnosti HEP Zagreb, Distribucija Osijek te se ta trasa može iskopčavati ili
ukopčavati.
35 KW i 10 KW dalekovodi su u nadležnosti distributera HEP Zagreb, Distribucija Osijek.
j) METEOROLOGIJA
Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Osijek, gdje se može dobiti i
dodatna prognoza.
k) CESTE
Poduzeće „Cesting“ d.o.o. Osijek ima stalno 24 satno dežurstvo, te odrađuju sve poslove vezane za
održavanje državnih, županijskih i lokalnih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja prometnih znakova,
uklanjanja prepreka i drugih situacija na spomenutim cestama za kontakt koristiti službu, nadcestarija Valpovo.
l) SURADNJA S MEDIJIMA
Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili pomoćnik za odnose s
javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i to na način da daju informacije o:
- vremenu nastanka i lokalizaciji požara
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine
- angažiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija
- vrsti izgorjelog pokrova
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom
m) PRAVNA OSNOVA
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i
Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) te podzakonskim aktima. Sve radnje i postupci koje
reguliraju zaštitu od požara 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 „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-5
Petrijevci, 10. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl. ing., v.r.
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26
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), cjeline III.
točke 6b) podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine
Petrijevci“ broj 1/18 i 2/21), Općinski načelnik Općine Petrijevci, dana 9. ožujka 2021. godine donio je

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI
A) PLANSKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENI DOKUMENTI:
1. „Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci“ – izradio „Zaštita
Inspekt“ d.o.o. Osijek, Reisnerova 95a, od studenog 2015. godine, dobiveno je pozitivno mišljenje
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih, inspekcijskih i
poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek Broj: 511-07-20/04-6636/2-15 DM od 14.
prosinca 2015. godine te je Općinsko vijeće Općine Petrijevci usvojilo na svojoj 18. sjednici, održanoj 17.
ožujka 2016. godine i objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 1/16.
Do sredine 2021. godine Općina Petrijevci sukladno zakonskim odredbama treba izvršiti usklađenje
Procjene ugroženosti s novonastalim uvjetima.
2. „Revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Petrijevci“ – izradio „Zaštita Inspekt“
d.o.o. Osijek, Reisnerova 95a, od studenog 2015. godine, dobiveno je pozitivno mišljenje Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek Broj: 511-07-20/04-6636/2-15 DM od 14. prosinca 2015.
godine te je Općinsko vijeće Općine Petrijevci usvojilo na svojoj 18. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016.
godine i objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 1/16. U ožujku 2019. godine u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci napravljeno godišnje usklađivanje podataka koje je
usvojeno na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Petrijevci i objavljeno u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“ broj 2/19.
Nakon usklađenja Procjene ugroženosti izvršiti i usklađenje podataka u Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija.
3. „Plan gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za razdoblje 2018. – 2023. godine“ – izradio Zavod za
prostorno planiranje d.d. Osijek, usvojeno na 7. sjednici Općinskog vijeća i objavljeno u „Službenom
glasniku Općine Petrijevci“ broj 1/18. Svake godine do kraja ožujka načelnik donosi Izvješće o izvršenju
gospodarenja otpadom Općine Petrijevci za prethodnu godinu. Donio Izvješće dana, 19. veljače 2021.
godine i objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 2/21).
4. „Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine
Petrijevci“ – izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojeno na 16. sjednici Općinskog vijeća i
objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 1/19.
5. „Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Petrijevci“, – izradio „Zaštita Inspekt“ d.o.o. Osijek,
Reisnerova 95a, a Općinsko vijeće Općine Petrijevci donijelo Odluku o donošenju Procjene na svojoj 8.
sjednici, održanoj 12. travnja 2018. godine i objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 3/18.
Za sjednicu Općinskog vijeća planiranu za ožujak-travanj 2021. godine priređeno „Godišnje usklađivanje
podataka Procjene rizika od velikih nesreća Općine Petrijevci“.
6. „Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci“, načelnik Općine Petrijevci donio 3. lipnja 2019. godine i
objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 5/19.
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Do sredine 2021. godine Općina Petrijevci sukladno zakonskim odredbama treba izvršiti usklađenje „Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci“ s novonastalim uvjetima.
7. „Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci“ izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojeno na 12. sjednici Općinskog vijeća i objavljeno u
„Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 6/18.
8. „Plan vježbi civilne zaštite Općine Petrijevci za 2021. godinu“ koji je donio načelnik Općine 9. prosinca
2020. godine i objavljeno u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ broj 11/20.
9. „Plan motrenja, čuvanja i ophodnji otvorenog prostora i građevina te propisati mjere zabrane
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti“ – Izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, usvojio
Općinski načelnik 8. ožujka 2021. godine i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

DOKUMENTI U IZRADI:
U izradi trenutno nema dokumenata, ali su planirani za 2021. godinu.
DOKUMENTE KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2021. GODINE:
Tijekom 2021. godine Općina Petrijevci osim redovnih godišnjih dokumenata treba izraditi:
1. Sukladno zakonskim odredbama treba izvršiti usklađenje Procjene ugroženosti s novonastalim uvjetima.
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Rok: 30.06.2021. godine
2. Izvršiti usklađenje podataka u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Rok: 30.06.2021. godine
3. Usvojiti „Godišnje usklađivanje podataka Procjene rizika od velikih nesreća Općine Petrijevci“.
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Rok: 30.04.2021. godine
4. Sukladno zakonskim odredbama treba izvršiti usklađenje „Plana djelovanja civilne zaštite Općine Petrijevci“
s novonastalim uvjetima.
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Rok: 30.06.2021. godine
5. Odluku o popunjavanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Rok: 31.12.2021. godine

B) OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO
1. POSTROJAVANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
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Tijekom 2021. godine potrebno je izvršiti popunjavanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene u skladu s
Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite,
kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
(„Narodne novine“ broj 98/16) i Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite „Narodnim novinama“ broj
27/17) te sukladno o raspoloživom ljudstvu.
Izvršitelj: Općinski načelnik
Rok: 31.12.2021. godine
2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Tijekom 2017. godine Općina Petrijevci nabavila je osobnu opremu – odoru za sve pripadnike postrojbe civilne
zaštite, kao i za Stožer civilne zaštite. Početkom 2020. godine osobna oprema za pripadnike postrojbe civilne
zaštite podijeljena je 17 pripadnika. Tijekom 2021. godine nakon korekcije pripadnika Postrojbe zadužiti nove
pripadnike osobnom opremom i sudjelovati na obuci pripadnika postrojbi CZ.
Materijalnu-skupnu popunu postrojba opće namjene oslanja se na resurse udruga građana čijim članovima se
popunjavaju te na resurse Općine.
Zborna mjesta okupljanja:
- Zgrada Općine,
- Parkiralište Stare škole,
- Dvorište DVD-a Petrijevci
- Društveni dom u Satnici
Prema članku 23. Zakona o sustavu civilnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka
6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19, 17/20), Općinski načelnik je 19. ožujka 2020.
godine donio Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Petrijevci nakon izmjena pojedinih
predstavnika.
Nakon lokalnih izbora u svibnju 2021. godine izvršiti korekciju članova Stožera sukladno novim zakonskim
odredbama.

3. 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“)-zadužen Josip Egredžija,
A.M.Reljkovića 14, Petrijevci, mob. 098/447 304
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u
šumama – izvadak iz Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1. i 2. Plana
motrenja).
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroženosti izvadak iz Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1. i 2. Plana motrenja).
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4. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
Na području Općine Petrijevci ima 3.591,7 ha obradivih poljoprivrednih površina, o kojima skrbe OPG s našeg
područja te se trebaju pridržavati 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 zadužen
određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno
dežurstvo (4x6sati ili 3x8sati).
5. POPIS (TEŠKE) MEHANIZACIJE
Sačiniti popis raspoložive teške mehanizacije s planom aktiviranja.
Izvršitelj: Općinski načelnik
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Petrijevci
Rok: 31.03.2021. godine

6. Upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje požari izazivaju,
informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Izvršitelj: DVD i Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci
Sudjelovatelj:Pravne i fizičke osobe s područja Općine Petrijevci
Rok: 31.03.2021. godine

7. Sačiniti plan dežurstava dužnosnika Općine Petrijevci za razdoblje 01.06. do 31.10. godine,
zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba.
Izvršitelj: DVD i Općinski načelnik
Rok: 31.03.2021. godine
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.

KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-4
Petrijevci, 9. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI

srijeda, 28. travnja 2021.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18 i 2/21), a
povodom Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini,
Općinski načelnik Općine Petrijevci donio je 19. ožujka 2021. godine

PLAN DEŽURSTAVA DUŽNOSNIKA OPĆINE PETRIJEVCI U PREDŽETVENOM
I ŽETVENOM RAZDOBLJU

Sukladno točki 7. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2020. godinu za razdoblje od 01.06. do
31.10. 2020. godine, plan dežurstva dužnosnika Općine Petrijevci, zaduženih za komunikaciju između organa
nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba slijedi:
1. DVD Petrijevci će dostaviti popis dežurstva svojih članova
2. Općina Petrijevci - Načelnik Općine - Ivo Zelić, mob. 098/299 339,
Zamjenik načelnika - Đuro Petnjarić, mob. 098/396 193,
Predsjednik Općinskog vijeća – Ivan Vrbanić, mob. 091/253 7967,
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća – Jasna Stojaković, mob. 091/ 548 9331
će međusobno dogovoriti i napraviti Plan dežurstva.
Nakon lokalnih izbora u svibnju 2021. godine moguće su izmjene ovoga Plana sukladno rezultatima izbora te
će se isti korigirati.
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-8
Petrijevci, 19. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

28
Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18 i 2/21), a
povodom Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini,
Općinski načelnik Općine Petrijevci donio je 19. ožujka 2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA POŽARNU SEZONU 2021. GODINE
Proračunom Općine Petrijevci za 2021. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci
Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica
Hrvatska gorska služba spašavanja
Vatrogasna zajednica Valpovo
Crveni križ

142.200,00
20.000,00
2.000,00
10.000,00
40.500,00
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33.000,00

Ovaj Plan ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“.
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-10
Petrijevci, 19. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

29
Temeljem članka 4., stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), cjelina III. točke 6b.
podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini
(„Narodne novine“ broj 35/19) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj
1/18 i 2/21), Općinski načelnik Općine Petrijevci, je dana 19. ožujka 2021. godine d o n i o

PLAN LOKACIJA ZAPOVJEDNIH MJESTA ZA KOORDINACIJU GAŠENJA
POŽARA
Sukladno podtočki 5. cjeline III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara, Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini određuju se lokacije zapovjednih
mjesta za koordinaciju gašenja požara kako slijedi:
- DVD Petrijevci, Republike 120, Petrijevci
- DVD Satnica, Trg sv. Katarine 1, Satnica.
Logistička potpora – Općina Petrijevci, Republike 114, Petrijevci
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Petrijevci.
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-9
Petrijevci, 19. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PETRIJEVCI
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18 i 2/21), a
povodom Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini
(„Narodne novine“ broj 3/20), Općinski načelnik Općine Petrijevci donio je 19. ožujka 2021. godine

POPIS TEŠKE (GRAĐEVINSKE) MEHANIZACIJE

NAZIV OPREME/STROJA
KOMBINIRKA
KAMION
KAMION-KIPER
KAMION S KRANOM
BAGER
PNEUMATSKI ČEKIĆ-BAGER
PNEUMATSKI ČEKIĆ-HILTI
LABUDICA
AUTODIZALICA
AUTODIZALICA S KOŠAROM
TRANSPORTNO VOZILO-TERETNO
TRANSPORTNO VOZILO-PUTNO
VILIČAR
KOMPRESOR
PRIKLJUČNA PRIKOLICA
LJESTVE

ZAGI
1
3
1
1
-

GMK
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
3

SOLIUM
1
1
6
1
1
3

AEPG
3
1
2
1
4

URBANIZAM UKUPNO
1
3
1
4
1
4
4
1
1
6
1
2
3
2
2
12
2
3
2
1
4
2
4
10

Plan angažiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog uređaja, a oni svoje djelatnike
upućuju na lokaciju. Svi sudionici su upoznati s prostorom (šumske površine s prosjekama, poljoprivredne
površine s poljskim putovima) Općine Petrijevci i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na lokaciju (cca 15
min).
KLASA: 214-01/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-7
Petrijevci, 19. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETRIJEVCI
NAČELNIK
Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 1/18), članka 33.
stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 29. stavak 6. Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 8. Odluke o kriterijima , mjerilima i načinu
financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj
3/16) i članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba
sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 6/16) prema prijedlogu
Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz
Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/1, URBROJ: 2185/05-21-23 od 17. veljače
2021. godine) Načelnik Općine Petrijevci dana 1. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode
udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje iznos sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv za
financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna
Općine Petrijevci za 2021. godinu, objavljen 12. siječnja 2021. godine.
Članak 2.
U 2021. godini će se iz Proračuna Općine Petrijevci financirati provedba programa, projekata, aktivnosti i
manifestacija udruga u iznosu od 463 .000,00 kuna i to :
RED.
BR.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROJEKTAPROGRAMA

1.

NK „Satnica“ Satnica

Redovna djelatnost

105.000,00

IZNOS ZA
DODJELU
(u kunama)
90.000,00

2.

Hrvatska Udruga žena Petrijevci

Posjet bolesnim
ženama, Dan majki
i posjet osobama s
invaliditetom

10.000,00

6.000,00

3.

NK „Omladinac“ Petrijevci

100.000,00

90.000,00

4.

Udruga matice umirovljenika
Petrijevci

15.000,00

12.000,00

Redovna djelatnost
Redovna djelatnost

TRAŽENI IZNOS
(u kunama)
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5.

Udruga uzgajatelja ptica Petrijevci

Redovna djelatnost

6.000,00

6.000,00

6.

KUD „N.Š. Zrinski“ Petrijevci

80.000,00

60.000,00

7.

Konjogojska udruga Petrijevci

13.000,00

5.000,00

8.

Ženski rukometni klub „Petrijevci“
Petrijevci
Vokalna skupina „Mursella“
Petrijevci

Nabavka dijelova
nošnji i opreme i
redovna djelatnost
Nabava opreme za
jahanje i zaprege i
redovna djelatnost
Redovna djelatnost

60.000,00

60.000,00

Promicanje
glazbene kulture i
redovna djelatnost
Smotra
„A Capella“ pjesme
i redovna djelatnost
Uređenje
nadstrešnice na
okretištu Vereš

16.000,00

6.000,00

8.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

6.000,00

8.000,00

6.000,00

9.
10.

Muška pjevačka skupina
„Satničani“ Satnica

11.

Lovačko društvo „Jastreb“ Petrijevci

12.

Eko-etno udruga Zlatne ruke
Petrijevci

13.

Udruga izviđača „Orao „ Petrijevci

Tradicijska izrada
uporabnih predmeta
i suvenira i
Redovna djelatnost
Kampiranje 2021.

14.

Udruga žena Satnica

Redovna djelatnost

6.000,00

6.000,00

15.

Društvo naša djeca Petrijevci

Redovna djelatnost

7.000,00

6.000,00

16.

Redovna djelatnost

60.000,00

60.000,00

Redovna djelatnost

10.000,00

9.000,00

18.

Rukometni klub „Petrijevci“
Petrijevci
Udruga matice umirovljenika
Satnica
Šahovski klub Petrijevci

Redovna djelatnost

9.000,00

8.500,00

19.

UŠR „Karašica“ Petrijevci

Redovna djelatnost

9.000,00

8.500,00

17.

Članak 3.
Sa udrugama iz članka 2. ove Odluke sklopiti će se ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Petrijevci“ te na web. stranici Općine Petrijevci.
KLASA: 402-08/21-01/1
URBROJ: 2185/05-21-24
Petrijevci, 1. ožujka 2021. godine

Načelnik
Općine Petrijevci:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18 i 2/21), članka 39.
stavka 5. Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“ broj 125/19.), Općinski načelnik Općine Petrijevci , dana
14. travnja 2021. godine donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Petrijevci

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Petrijevci daje suglasnost na imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD
Petrijevci, Tomislava Maltara.
Članka 2.
Općinski načelnik Općine Petrijevci daje suglasnost na imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne
postrojbe DVD Petrijevci, Antuna Hršaka
Članak 3.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“

KLASA: 214-05/21-01/2
URBROJ: 2185/05-21-2
Petrijevci, 14. 04. 2021. godine

Načelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18 i 2/21), članka 39.
stavka 5. Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“ broj 125/19.), Općinski načelnik Općine Petrijevci , dana 1.
travnja 2021. godine donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Satnica

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Petrijevci daje suglasnost na imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD
Satnica, Dejana Lešnjakovića.
Članka 2.
Općinski načelnik Općine Petrijevci daje suglasnost na imenovanje zamjenika zapovjednika Vatrogasne
postrojbe DVD Satnica, Josipa Farkaša.
Članak 3.
Ovaj zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“

KLASA: 214-05/21-01/1
URBROJ: 2185/05-21-2
Petrijevci, 1. 04. 2021. godine

Načelnik:
Ivo Zelić, dipl.ing., v.r.
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
24

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje)

25
26
27
28
29
30
31

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Petrijevci

32
33

Plan operativne provedbe programa aktivnosti
Plan dežurstva dužnosnika Općine Petrijevci u predžetvenom i žetvenom razdoblju
Financijski plan za požarnu sezonu 2021. godine
Plan lokacija zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Popis teške (građevinske) mehanizacije
Odluka o dodjeli financijskih sredstva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i
manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2021.
godinu
Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Petrijevci
Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne postrojbe DVD Satnica
Sadržaj

Izdaje: Općinsko vijeće Općine Petrijevci.
Odgovorni urednik: Milka Furlan, dipl.oec.
Uredništvo i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Petrijevci, Republike 114.
Cijena godišnje pretplate iznosi 100,00 kuna.

Stranica
59
63
68
72
72
73
74
75
77
78

79

