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List izlazi prema potrebi

Kutjevo, 29. svibnja 2017

Besplatni primjerak

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku na području Grada Kutjeva u 2017. godini
2. Plan aktivnog uključivanja svih subjekta zaštite od požara u provedbi Programa aktivnosti
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Grada Kutjeva u
2017.
OSTALI AKTI
1. Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva
2. Rješenje o početku obavljanja profesionalne dužnosti gradonačelnika Grada Kutjeva
3. Rješenje o početku obnašanja volonterske dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva
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Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i
pretpostavki Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.
godini („Narodne novine“, br. 42/17), te članka 46. stavka 3. alineje 26. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada
Kutjeva“, br. 4/09, 2/13 i 8/13), Gradonačelnik Grada Kutjeva donosi

P L A N
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI POSEBNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
NA PODRUČJU GRADA KUTJEVA U 2017. GODINI

I. NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE
(1) Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti,
ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, vođenje i nadzor u provedbi posebnih mjera
na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Kutjeva u 2017. godini.
(2) Na području Grada Kutjeva djeluje Javna (profesionalna) vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije i
dobrovoljne vatrogasne postrojbe DVD Kutjevo (središnja postrojba), DVD Bektež, DVD Grabarje, DVD Lukač, DVD
Šumanovac, DVD Vetovo i u gospodarstvu DVD Kutjevo d.d., koja su udružena u Vatrogasnu zajednicu Požeštine i
pokrivaju sva naselja Grada Kutjeva.
(3) Plan operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini na području Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg je donijela
Vlada Republike Hrvatske („NN“, br. 42/17) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Kutjeva kao jedinicu lokalne
samouprave.
Ovim Planom se ujedno kao godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara, vrši privremeno
usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Grada Kutjeva, temeljem iskustava
stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana kao i s novonastalim uvjetima iz razmatranog stanja zaštite od požara
u prethodnoj godini.
(4) Grad Kutjevo je za svoje područje izradio i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 35/94, 110/05 i 28/10) i
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija (“NN” br. 35/94 i 55/94), a koji su doneseni na sjednici Gradskog vijeća Grada Kutjeva od 18. srpnja 2011.
godine.
Procjena ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Kutjeva ažurirani su 2015. godine po
tvrtki Anparo kontrola d.o.o.
Odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Kutjeva
Gradsko vijeće je donijelo 02. listopada 2013. godine.
Grad Kutjevo je donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stožer civilne zaštite Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada
Kutjeva“, br. 5/16).
Grad Kutjevo je donio Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kutjeva za
period od 2016. do 2019. godine („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 7/16).
Grad Kutjevo je donio Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kutjeva za 2016. godinu („Sl. gl.
Grada Kutjeva“, br. 7/16).
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(5) Stožer civilne zaštite Grada Kutjeva (dalje u tekstu: Gradski stožer civilne zaštite) i Zapovjedništvo gradskog
vatrogasnog centra održat će tematsku sjednicu vezano uz operativnu provedbu ljetne protupožarne sezone 2017. godine,
a čiji zaključci će se priložiti ovom Planu kao njegov sastavni dio.

II. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
1. ORGANIZACIJA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE
Na području Grada Kutjeva postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na žitorodnim površinama
(strništima), zakorovljenim i neobrađenim površinama i šumama.
U cilju učinkovitosti intervencija gašenja požara na objektima i otvorenim površinama (žitorodne površine, šume
i šumsko zemljište) od početka sazrijevanja strnih usjeva i za vrijeme obavljanja žetve i vršidbe odnosno ljetne požarne
sezone (razdoblje visokog stupnja opasnosti od nastanka požara) utvrđuju se obvezne aktivnosti za operativno provođenje
Plana.
Dežurstvo i motrenje pred žetvu i u žetvenoj sezoni obavlja se u vremenu od 9,00 do 21,00 sati („od rose do
rose“).
1.1. Dnevno dežurstvo se provodi u DVD-u Kutjevo središnjoj vatrogasnoj postrojbi s područjem odgovornosti
za cijeli Grad Kutjevo, s jednim (1) vatrogascem u dnevnoj smjeni.
Pored 1 vatrogasca u dnevnoj smjeni DVD Kutjevo dodatno osigurava 1-2 vatrogasca u svrhu pravodobne
intervencije i gašenja požara u samom začetku.
Odgovorne osobe ostalih DVD-a (DVD Bektež, DVD Grabarje, DVD Lukač, DVD Šumanovac, DVD Vetovo i
IDVD Kutjevo d.d.), za prijam dojave pojave požara, uzbunjivanje i intervenciju organiziraju pasivno dežurstvo.
Za potrebe dežurstva vodi se dnevnik.
1.2. Motrenje, čuvanje i ophodnju obavljat će:
- službe za zaštitu u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara,
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarija Kutjevo,
- dobrovoljne vatrogasne postrojbe u suradnji s vijećima mjesnih odbora (za svoje područje
odgovornosti
ustrojavaju plan rasporeda ljudstva po danima i satima i utvrđuju područje na kojem
će
obavljati
izviđačkopreventivne ophodnje, u pravilu područje mjesnog odbora,
odnosno katastarske općine),
- služba gradske uprave za komunalne poslove i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.
Za potrebe ove službe vodi se dnevnik ophodnje i motrenja
Razdoblje provedbe zadatka: 01. lipnja do 30. rujna 2017.
2. ORGANIZACIJSKE I TEHNIČKE MJERE
2.1. Gradonačelnik Grada Kutjeva organizirat će sjednicu Gradskog stožera civilne zaštite i Zapovjedništva
gradskog vatrogasnog centra, tematski vezano uz pripreme ljetne protupožarne sezone u 2017. godini, radi razmatranja
stanja zaštite od požara na području Grada i usvajanja plana rada i financijskog plana osiguravanja sredstava za provođenje
zadaća ovogodišnje požarne sezone, te predlaganja plana operativne provedbe Programa aktivnosti i uključivanja svih
subjekata zaštite od požara na području Grada Kutjeva.
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2.2. Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra i zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi prije početka
žetve i vršidbe obvezno izvršavaju pripravu, odnosno otklanjaju nedostatke na vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za
djelovanje, provjeravaju sustav prijma dojave o požaru i sredstva veze, ažuriraju evidenciju operativnih vatrogasaca
dobrovoljne vatrogasne postrojbe, te o stanju izvješćuju Gradski stožer civilne zaštite i županijskog vatrogasnog
zapovjednika.
2.3. U slučaju prijeteće opasnosti od požara obveza je provoditi danonoćno dežurstvo, odnosno aktiviranje
izviđačko-preventivne ophodnje, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, te
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
2.4. Za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na svom području zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi putem vlasnika ili korisnika poljoprivrednih površina osiguravaju traktore za vuču vatrogasnih cisterni, te
traktore i plugove poradi zaoravanja i zaustavljanja širenja požara.
2.5. U slučaju većih požara na poljima i većim šumskim površinama za žurnu izradu prosjeka i probijanje
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara tešku poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju osiguravaju
pravne i fizičke osobe utvrđena Planom zaštite od požara.
2.6. U svrhu zaštite zemljišta, građevina i prostora potrebno je da vlasnici ili korisnici urede zaštitni pojas, redovito
kose travu, osiguraju dežurstvo, postave spremišta sa vodom i pijeskom te postave znakove zabrane uporabe otvorene
vatre i bacanja opušaka.
Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.
2.7. Građane, vlasnike ili korisnike građevina ili prostora upozoriti na obvezno pridržavanje mjera čuvanja šuma,
građevina i poljoprivrednog zemljišta, provođenju reda i zabrane loženja otvorene vatre te o drugim mjerama koje se
odnose na zaštitu od požara.
2.8. Uspostaviti pojačani nadzor nad provođenjem propisa o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.
2.9. Nadležno tijelo gradske uprave za komunalne poslove u suradnji s predsjednicima vijeća mjesnih odbora
sustavno će pratiti stanje odlagališta otpada i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
Posebnu pozornost usmjeriti na provedbu mjera uređenja i zdravstvene zaštite odlagališta otpada određenih
posebnim propisima, odnosno poduzimanju odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane
korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
Razdoblje provedbe zadatka: kontinuirano 2017.
3. OPERATIVNO VOĐENJE AKTIVNOSTI
3.1. Gradski stožer civilne zaštite kao stručno, operativno i koordinativno tijelo gradonačelnika pratit će i
usklađivati aktivnosti te uključivanje svih subjekata zaštite od požara u pripremi i operativnom provođenju ovog Plana.
Stručno i operativno vođenje aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Kutjeva
provodit će Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra.
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Svi nositelji zadaća iz ovog Plana dužni su uspostaviti međusobnu suradnju i uvezanost s Gradskim stožerom
civilne zaštite i DVD-om Kutjevo kao središnjom vatrogasnom postrojbom.
Pregled dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi označeno kao Tablica 1 (PRILOG 1) i Pregled mjesnih odbora
označeno kao Tablica 2 (PRILOG 2) njegov su sastavni dio.
3.2. U slučaju potrebe za izradu protupožarnih prosjeka i zapreka te potrebe uključivanja vatrogasnih postrojbi u
akciju gašenja požara izvan gradskog područja postupat će se prema Planu zaštite od požara.
3.3. Ako požarna opasnost na otvorenom prostoru poprimi tolike razmjere da nadilazi mogućnosti osobne,
uzajamne i zajedničke zaštite građana, pravnih osoba i službi i tijela kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost
gradonačelnik će zatražiti angažiranje županijskog sustava zaštite i spašavanja.
4. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVOSTI
4.1. Za provedbu aktivnosti iz ovog Plana potrebna financijska sredstva se osiguravaju u gradskog proračuna za
2017. godinu prema slijedećem:
Red.

Opis pozicije

Aktivnost

naknada za

1.1.

dežurstvo

4.2.

motorni benzin i

2.2.

dizel gorivo

4.2.

usluge tekućeg

2.2.

održavanja opreme

4.2.

br.

1.
2.
3.

Planirano u
proračunu
2.000,00
1.200,00
2.500,00

i vozila
4.

dodatna

1.2.

ulaganja u opremu

2.2.
2.3.

2.000,00

4.2.
5.

ostali

1.1.

materijalni troškovi

4.2.

Ukupno

300,00
8.000,00

4.2. Služba proračuna Grada Kutjeva obvezna je izvršiteljima doznačavati sredstva osigurana za tu namjenu,
sukladno rokovima izvršenja aktivnosti te im refundirati i ostale ne planirane stvarno ostvarene troškove provođenja
aktivnosti, a prema popisu utroška s pripadajućim obrazloženjem.
5. ROKOVI ZA PROVEDBU I IZVJEŠĆIVANJE
5.1. Gradski stožer civilne zaštite i zapovjednik Gradskog vatrogasnog centra redovito će izvješćivati
gradonačelnika o stanju i provedbi svih aktivnosti i mjera iz ovog Plana.
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5.2. Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra i središnja operativna vatrogasna postrojba (DVD Kutjevo) te
ostali subjekti zaštite od požara obvezni su o obavljenim aktivnostima iz ovog Plana izvijestiti Gradski stožer civilne
zaštite, odmah po izvršenju svake aktivnosti ili mjere, a najkasnije do 31. svibnja 2017. godine.
5.3. Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra i svi ostali izvršitelji i nositelji zadaća obvezni su izvješća o
obavljenim aktivnostima iz ovog Plana s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima utrošenim
iz gradskog proračuna, dostaviti Gradonačelniku do 30. studenog 2017. godine.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“ i web stranici
Grada Kutjeva.
KLASA: 214-01/17-01/04
URBROJ: 2177/06-03/1-17-1
Kutjevo, 17. svibnja 2017.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec.,v.r.

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i pretpostavki
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
(Narodne novine, br. 42/17), te članka 46. stavka 3. alineje 26. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“,
br. 4/09, 2/13, 8/13), Gradonačelnik Grada Kutjeva donosi

P L A N
AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA U PROVEDBI PROGRAMA
AKTIVNOSTI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
NA PODRUČJU GRADA KUTJEVA U 2017.

I
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2017. godini (Narodne novine, br. 42/17) na području Grada Kutjeva potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada
Kutjeva temeljem iskustva iz protekle požarne sezone.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva u suradnji s Vatrogasnim centrom Grada Kutjeva.
ROK: 31. svibnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.
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2. Organizirati sjednicu Gradskog stožera civilne zaštite (dalje u tekstu: Gradski stožer civilne zaštite) tematski vezano uz
pripremu ljetne protupožarne sezone u 2017. godini, te na sjednici Stožera:
a) razmotriti stanje zaštite od požara na području grada i utvrditi Plan rada,
b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Grada Kutjeva,
c) predložiti za usvajanje Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kutjeva,
d) utvrditi financijski plan osiguravanja financijskih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne
sezone.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Gradski stožer civilne zaštite, gradonačelnik.
ROK: 31. svibnja 2017. godine.
3. Ažurirati popis građevina i otvorenog prostora na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera te pratiti provođenje
propisanih mjera zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva, HŠ d.o.o. - Šumarija Kutjevo, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Požeško-slavonske županije.
ROK: 31. svibnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
4. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite svih objekata i
površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim
površinama za vrijeme ljetnog razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama
u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, u suradnji s Zapovjedništvom gradskog
vatrogasnog centra i Gradskim stožerom civilne zaštite.
ROK: 15. lipnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
5. U vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara kroz ophodnju motriteljsko dojavnih službi pozornost
usmjeriti na žitorodne površine, šumske predjele i zaštićene prirodne vrijednosti i vrijednosti predviđene za zaštitu na
području Grada Kutjeva.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Komunalno redarstvo i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Zapovjedništvo
gradskog vatrogasnog centra, HŠ d.o.o. - Šumarija Kutjevo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Požeško-slavonske županije.
ROK: 15. lipnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
6. Prije početka i u tijeku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motriteljsko dojavne službe i ophodnje, vatrogasno
dežurstvo, nadzor nad sušarama, skladištima i silosima, na žitnim površinama, te šumskim predjelima koji graniče sa
žitnim poljima, s odgovarajućom opremom i sredstvima za početno gašenje požara. Osobitu pozornost potrebno je
usmjeriti na održavanje pristupnih putova za intervenciju vozila prema kritičnoj infrastrukturi (cestama, crpilištima vode,
šumama, plinovodima, dalekovodima i sl.).
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na žitnim poljima, sušarama,
skladištima, silosima, te šumskim i drugim površinama radi pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim organizacijama.
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IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede (poljoprivredna gospodarstva) i šumarstva, u suradnji s
Zapovjedništvom gradskog vatrogasnog centra, Gradskim stožerom civilne zaštite i Jedinstvenim upravnim odjelom
Grada Kutjeva.
ROK: 15. lipnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
7. Utvrditi stanje, način i uvjete korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualne potrebe žurne izrade prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih i drugih požara na otvorenim prostorima, te osiguranje
ljudskih potencijala za takove potrebe.
Popis teške (građevinske) mehanizacije za područje Grada Kutjeva prilog je Plana.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Gradski stožer civilne zaštite u suradnji s Zapovjedništvom gradskog vatrogasnog centra,
vijećem mjesnog odbora (traktor s plugom) te pravnim i fizičkim osobama koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju
(HŠ d.o.o. i dr.).
ROK: 31.svibnja 2017. godine.
8. Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada, te poduzimati odgovarajuće mjere na prevenciji sprječavanja
nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju
pravovremenog postupanja i sprječavanja nastanka ili širenja požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Komunalno redarstvo i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u suradnji s
Zapovjedništvom gradskog vatrogasnog centra i vijećem mjesnog odbora.
ROK: Kontinuirano, a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.
9. Izvršiti pregled i potrebnu sanaciju svih „divljih“odlagališta otpada na području Grada Kutjeva koja se nalaze u blizini
žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na odlagalištima i pravovremenog
postupanja u sprječavanju nastanka i širenja požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Komunalno redarstvo i Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.
ROK: 15. lipnja 2017. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.
10. Dovesti u ispravno stanje postojeće hidrante na vodovodnim trasama područja Grada Kutjeva, a prvenstveno osigurat
ispravne hidrante u naseljima, omogućiti pristup istima, trase i mjesta vodo zahvata unijeti iz popisa u zemljovide mjerila
M 1:25000 te ih obilježiti na terenu pripadajućim znakovljem.
Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra dužno je u svakom trenutku na odgovarajućem mjestu imati ažurirani popis
i zemljovid pristupačnosti hidrantskih priključaka na otvorenim prostorima.
Od vlasnika stambenih objekata, stanoupravitelja i tvrtke Tekija d.o.o. Požega traži se da u skladu sa Zakonom o zaštiti
od požara i odgovarajućim pod zakonskim propisima osposobi i trajno drži u ispravnom stanju sve vanjske i stubišne
hidrante za potrebe gašenja požara u zatvorenim prostorima. Ove priključke učiniti dostupnima ljudstvu i tehnici
vatrogasnih postrojbi.
O pregledom utvrđenom stanju hidranata izvršitelj zadaće će izvijestiti gradonačelnika Grada Kutjeva.
TEKIJA d.o.o. Požega dužno je u dane povećanog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara osigurati dežurstvo
dispečera koji može regulacijom pritiska vode na opožarenom području omogućiti bez zastoja dovoljan dotok vode za
korištenje hidranata i drugih vodo zahvata prigodom vatrogasne intervencije.
IZVRŠITELJ ZADATKA: TEKIJA d.o.o. Požega, Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra.

Br.4/2017

SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA

Stranica | 8

ROK: 15. lipnja 2017. godine, kontinuirano.
II
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu s točkom I. pod točkom 4., 5. i 6. ovoga Plana, izrade
svoje Operativne planove aktivnosti mjera protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove s
kartama prilaznih putova do objekata i površina kojima prijeti povećana opasnost, dostave u što kraćem roku Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Kutjeva.
Tvrtke i OPG-a iz područja poljoprivredne djelatnosti dužne su posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti kombajna,
i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti propisanim vatrogasnim aparatima za početno
gašenje požara.
III
Zadužuje se Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra da se u okvirima svoje nadležnosti i utvrđenih zadataka iz ovog
Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Kutjeva, u
primjerenoj realizaciji navedenih zadataka. U tom pravcu Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra vršit će
koordinaciju pojedinih aktivnosti iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati gradonačelnika
kao i nadležna tijela državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i predlagati i druge mjere i
postupke u pravcu njegove provedbe.
Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centra dužno je odmah izvršiti sve pripreme u svezi s izvršenjem zadataka iz Plana,
a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Grada Kutjeva. Za provedbu navedenoga, dužan je zapisnički utvrditi sva eventualna
oštećenja i kvarove na raspoloživoj opremi, poduzeti mjere za uklanjanje istih, te o istome izvijestiti gradonačelnika.
Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centar će za vrijeme žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi osigurati
odgovarajuća dežurstva.
Zadužuje se Zapovjedništvo gradskog vatrogasnog centar da u okvirima svojih nadležnosti osigura punu pripravnost
tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u
razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s ovim Planom i
operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, izradi svoj operativni plan preventivne
i operativne zaštite od požara za razdoblje u kojem je povećana opasnost nastanka požara.

IV
Zadužuju se gradska vijeća mjesnih odbora da aktivno surađuju s Zapovjedništvom gradskog vatrogasnog centra i DVDa za svoje područje u izvršavanju zadataka po Planu, a posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava osoba s
traktorom i plugom za zaoravanje.
V
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu izvršitelji zadataka provodit će uz međusobnu suradnju i koordinaciju sa Gradskim
stožerom civilne zaštite, Zapovjedništvom gradskog vatrogasnog centra i svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na
području Grada, te u slučaju hitnih potreba za postupanjem pozvati na broj Županijskog centra 112.
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 obavlja poslove vezane za koordinaciju složenih
intervencija prema standardnom operativnom postupku (SOP-u) za određeni događaj ili po naputku glavnog vatrogasnog
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zapovjednika. Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području izvješćuje
Županijski centar 112 Požeško-slavonske županije, policiju i gradonačelnika.
VI
Kontakt osoba za koordinaciju aktivnosti iz ovoga Plana je načelnik Gradskog stožera civilne zaštite i zapovjednik
Vatrogasnog centra Grada Kutjeva (prilog: Tablica - Popis odgovornih osoba u Gradu Kutjevu za provedbu posebnih
mjera zaštite od požara 2017.).
VII
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“ i web stranici Grada
Kutjeva.

KLASA: 214-01/17-01/04
URBROJ: 2177/06-01-17-2
Kutjevo, 17. svibnja 2017.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec.,v.r.

Tablica - Popis odgovornih osoba u Gradu Kutjevu za provedbu posebnih mjera zaštite od požara 2017.

funkcija

ime i prezime

adresa

Gradonačelnik

Josip Budimir

Zdenka Turkovića 13
34340 Kutjevo

Načelnik stožera civilne
zaštite
zamjenik gradonačelnika

Ivica Malnar

Bektež 12
34343 Bektež

Zamjenik načelnika stožera
civilne zaštite
pročelnik JUO

Tomislav Posedi

Zdenka Turkovića 34
34340 Kutjevo

Zapovjednik središnjeg
DVD-a i GVC Kutjevo

Tomislav Ašenbrener

Ante Starčevića 18
34340 Kutjevo

kontakt
telefon / mobitel
034/315-008
098-9404391
E-mail: grad@kutjevo.hr
034/315-008
0992826666
E-mail: ivica37@net.hr
034/315-008
0992142356
E-mail:
tomislav.posedi@kutjevo.hr
034/255-812
0912740488
E-mail:

Kutjevo, svibanj 2017.TP

Na temelju članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) u vezi sa člankom 91. stavkom 1. Zakona o lokalnim
izborima (Narodne novine 144/12, 121/16) te Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Kutjeva Gradskog
izbornog povjerenstva Grada Kutjeva od 25.05.2017. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva,
donosi
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ODLUKU
o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva

I. Na temelju objave Konačnih rezultata izbora za gradonačelnika Grada Kutjeva održanim 21. svibnja 2017.
godine utvrđuje se da:
Josip Budimir, mag. oec., izabran za gradonačelnika Grada Kutjeva,
Ivica Malnar, izabran za zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva,
stupaju na dužnosti 26. svibnja 2017. godine.
II. Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Kutjeva.
KASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2177/06-03/1-17-1
Kutjevo, 26. svibnja 2017.
Pročelnik
Tomislav Posedi, prof.,v.r.

Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15) i Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika
Grada Kutjeva održanim dana 21. svibnja 2017. godine, objavljenim od strane Gradskog izbornog povjerenstva Grada
Kutjeva dana 25. svibnja 2017. godine, te pisane obavijesti izabranog gradonačelnika Josipa Budimir za profesionalno
obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Kutjeva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva dana 26.
svibnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
1. JOSIP BUDIMIRU, mag. oec. iz Kutjeva, Zdenka Turkovića 13, gradonačelniku Grada Kutjeva izabranom na
izborima za izbor gradonačelnika Grada Kutjeva održanim 21.svibnja 2017. godine, utvrđuje se početak profesionalnog
obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Kutjeva s danom 26. svibnja 2017. godine.
2. Imenovani s danom početka profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnika ostvaruje pravo na plaću kao i
druga prava iz rada te mu se vrijeme obavljanja dužnosti gradonačelnika uračunava u staž osiguranja.
3. Naknada plaće odredit će se posebnim rješenjem prema mjerilima za određivanje plaće.
Obrazloženje
Točka 1. izreke temelji se na članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15).
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Dana 26. svibnja 2017. godine izabrani gradonačelnik Josip Budimir je na propisan način dostavio pisanu
obavijest o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika, čime su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na plaću
kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se staž osiguranja.
Stoga je riješeno kao u točki 2. izreke.
U članku 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15) uređeno je ovlaštenje pročelnika upravnog tijela JLP(R)S za donošenje
deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanka obnašanja dužnosti gradonačelnika, kao i pojedinačnih rješenja o
visini plaće sukladno odredbama posebnog zakona.
Sukladno prethodnom, riješeno je kao izreci ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali stranka može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave Rješenja.
KLASA: UP/I-112-03/17-01/01
URBROJ: 2177/06-03/1-17-1
Kutjevo, 26. svibnja 2017.
PROČELNIK
Tomislav Posedi, prof.,v.r.

Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15) i Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika
Grada Kutjeva održanim dana 21. svibnja 2017. godine, objavljenim od strane Gradskog izbornog povjerenstva Grada
Kutjeva dana 25. svibnja 2017. godine, te pisane obavijesti izabranog zamjenika gradonačelnika Ivice Malnara za
volontersko obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Kutjeva dana 26. svibnja 2017. godine donosi
RJEŠENJE
1. IVICI MALNARU iz Bekteža, Bektež 12, zamjeniku gradonačelnika Grada Kutjeva izabranom na izborima za
izbor gradonačelnika Grada Kutjeva održanim 21. svibnja 2017. godine, utvrđuje se početak volonterskog obnašanja
dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Kutjeva s danom 26. svibnja 2017. godine.
2. Imenovani s danom početka volonterskog obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika ostvaruje pravo na
naknadu za rad.
Naknada za rad odredit će se posebnim rješenjem prema mjerilima iz Odluke o određivanju naknade za rad
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
Obrazloženje
U provedenom postupku utvrđeno je da je dana 25. svibnja 2017. godine nastupila pravomoćnost Konačnih
rezultata izbora za gradonačelnika Grada Kutjeva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kutjeva.
Dana 26. svibnja 2017. godine izabrani zamjenik gradonačelnik Ivica Malnar je na propisan način dostavio pisanu
obavijest o obavljanju dužnosti zamjenika gradonačelnika bez zasnivanja radnog odnosa, čime su ispunjeni uvjeti za
stupanje na dužnost i volontersko obnašanje izabranog čelnika.
Stoga je riješeno kao u točki 2. izreke.
U članku 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15) uređeno je ovlaštenje pročelnika upravnog tijela JLP(R)S za donošenje
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deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanka obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kao
i pojedinačnih rješenja o visini plaće sukladno odredbama posebnog zakona.
Sukladno prethodnom, riješeno je kao izreci ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali stranka može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana dostave Rješenja.

KLASA: UP/I-112-03/17-01/02
URBROJ: 2177/06-03/1-17-1
Kutjevo, 26. svibnja 2017.
PROČELNIK
Tomislav Posedi, prof.,v.r.
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