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23. Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač",  broj 1/13. i  1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici  od 07.
lipnja 2018. godine, d o n i j e l o   j e 

O D L U K U

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama i  mjerama za  uređivanje  i  održavanje
poljoprivrednih  rudina  na  području  Općine  Podgorač  (u  daljnjem tekstu:  Odluka)  propisuju  se
agrotehničke  mjere  u  svrhu  zaštite  poljoprivrednog  zemljišta  i  mjere  za  uređenje  i  održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač u slučajevima u kojima bi propuštanje tih
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 2.

Poljoprivrednim  zemljištem  u  smislu  ove  Odluke  smatraju  se  poljoprivredne
površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare
kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti  poljoprivrednoj
proizvodnji.

Neobraslo  šumsko  zemljište  i  zemljište  obraslo  početnim  ili  degradacijskim
razvojnim  stadijima  šumskih  sastojina  (makija,  šikare,  šibljaci  i  drugo),  a  pogodno  je  za
poljoprivrednu proizvodnju smatra se poljoprivrednim zemljištem.

Članak 3.

Vlasnici  i  posjednici  poljoprivrednog  zemljišta  dužni  su  poljoprivredno  zemljište
obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere ne umanjujući njegovu vrijednost. 

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

smatra  se  sprječavanje  njegove  zakorovljenosti  i  obrastanja  višegodišnjim  raslinjem,  kao  i
smanjenje njegove plodnosti.  

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 4.

U  cilju  održavanja  poljoprivrednog  zemljišta  sposobnim  za  poljoprivrednu
proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:
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1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 5.

Minimalna  razina  obrade  i  održavanja  poljoprivrednog  zemljišta  podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

 redovito  obrađivanje  i  održavanje  poljoprivrednog  zemljišta  sukladno  određenoj
biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

 održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
 održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
 održavanje voćnjaka i vrtova u dobrom vegetativnom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 6.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće
agrotehničke  mjere  obrade  tla  i  njege  usjeva  i  nasada  u  cilju  sprječavanja  zakorovljenosti  i
obrastanja  višegodišnjim  korovom  poljoprivrednog  zemljišta  te  na  taj  način  spriječiti  širenje
zakorovljenosti na susjedne parcele, a posebno uništavati korov ambrozije čupanjem i košnjom prije
cvatnje do kraja mjeseca lipnja. 

Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva
potrebno  je  dati  prednost  nekemijskim  mjerama  zaštite  bilja  kao  što  su  mehaničke,  fizikalne,
biotehničke  i  biološke  mjere  zaštite,  a  kod  korištenja  kemijskih  mjera  zaštite  potrebno  je  dati
prednost herbicidima s povoljnijim eko toksikološkim svojstvima.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Članak 7.

Vlasnici  odnosno  posjednici  poljoprivrednog  zemljišta  dužni  su  suzbijati  biljne
bolesti i štetnike, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integralne zaštite bilja
sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 8.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta
sve  biljne  ostatke  koji  bi  mogli  biti  uzrokom  širenja  biljnih  bolesti  ili  štetnika  u  određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
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Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu 
na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla najkasnije do 31. ožujka slijedeće
godine.

2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na 
kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla.

3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera 
u višegodišnjim nasadima do 01. lipnja tekuće godine.

4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i 
međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Žetveni  ostaci  ne  smiju  se  spaljivati  na  poljoprivrednim  površinama.  Njihovo
spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.

Uništavanje  biljnih  ostataka  spaljivanjem,  kada  je  to  dopušteno,  poduzima  se  uz
provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

5. Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 10.

Organska  tvar  u  tlu  održava  se  provođenjem  minimalno  trogodišnjeg  plodoreda
prema pravilima struke. 

Trogodišnji  plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice-okopavine-industrijsko
bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 

Trave,  djeteline,  djetelinsko-travne  smjese,  travno-djetelinske  smjese  su  dio
plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda. 

6. Održavanje povoljne strukture tla

Članak 11.

Korištenje  mehanizacije  mora  biti  primjereno  stanju  poljoprivrednog  zemljišta  i
njegovim svojstvima.

U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije
se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe
usjeva. 

7. Zaštita od erozije

Članak 12.

Zaštita  od  erozije  provodi  se  održavanjem  minimalne  pokrovnosti  tla  sukladno
specifičnostima agroekološkog područja.

Tijekom  vegetacijskog  razdoblja,  na  područjima  na  kojima  je  uočena  erozija,
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.
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Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko
nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom
zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom i
vjetrom,  razumijeva  se  zabrana  skidanja  humusnog,  odnosno  oraničnog  sloja  površine
poljoprivrednog zemljišta. 

Vlasnici  i  posjednici  poljoprivrednog  zemljišta  dužni  su  održavati  dugogodišnje
nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 

Na  marginalnom  poljoprivrednom  zemljištu  male  proizvodne  sposobnosti  (uz
vodotoke, na područjima s visokom razinom podzemne vode, na pješčanim područjima, laporastim
i  drugim tlima  na  kojima  prirodni  uvjeti  ne  dozvoljavaju  proizvodnju  poljoprivrednih  kultura)
vlasnici  i  posjednici  poljoprivrednog zemljišta  dužni  su saditi  vrbe ili  drugu vrstu brzorastućeg
drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu od erozije. 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
       POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 13.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

1.  Održavanje živica i međa

Članak 14.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su
je redovito održavati i podrezivati na način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno
zemljište i putove i zasjenjivanje susjednih parcela te iste formirati na način da ne ometaju promet,
vidljivost i preglednost poljskih putova.

Živice uz poljske putove, odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 1,5 m od ruba
puta, odnosno međe.

Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo  označene,  očišćene  od  korova  i  višegodišnjeg  raslinja,  te  da  ne  ometaju  provedbu
agrotehničkih zahvata.

Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.



155

2.  Održavanje poljskih putova

Članak 15.

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi
za promet ili prolaz poljoprivrednom zemljištu, a kojima se koristi veći broj korisnika. 

Poljske  putove  uređuju  i  održavaju  vlasnici,  odnosno  posjednici  poljoprivrednog
zemljišta koji koriste putove te drugi korisnici putova.

Za održavanje putova  u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi
vlasnici, odnosno posjednici.

Vlasnici  i  posjednici  poljoprivrednog zemljišta  dužni  su održavati  poljske putove
koje  koriste,  najmanje  u  opsegu  potrebnom  za  uobičajeni  prijevoz  poljoprivrednim  vozilima  i
strojevima.

Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:

 redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,

 nasipavanje  oštećenih  dionica  i  udarnih  rupa  odgovarajućim  kamenim
materijalom,

 čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja
oborinskih voda,

 sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
 sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
 sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca,

preopterećenje,  neovlašteni  građevinski  zahvati,  nasipavanje  otpadnim
materijalom i sl.),

 sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Članak 16.

Zabranjuju  se  sve  radnje  koje  mogu  dovesti  do  uništavanja  poljskih  putova,  a
naročito:

 preoravanje poljskih putova,
 sužavanje poljskih putova,
 uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
 nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
 skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

3.  Uređivanje i održavanje kanala

Članak 17.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili
umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako da
se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogućiti prirodni tok
oborinskih voda.
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U  slučajevima  kada  su  ti  kanali  građeni  kao  zasebni  objekti,  obvezni  su  iste
čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje
oborinskih voda.

Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. i 2. ovog članka osim kada se to
radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik
poljoprivrednog zemljišta.

4.  Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

Članak 18.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja,  zabranjuje  se  sadnja  visokog  raslinja  neposredno  uz  međe.  U  protivnom oštećeni
vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili
drugih visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele te tako onemogućavati ili umanjivati
poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.

Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi, sade se ovisno o njihovom habitusu, na
dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjenjuju susjedno zemljište. 

Živice iz članka 14. ove Odluke moraju se radi sprječavanja zasjenjivanja uredno
obrezivati.

5.  Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 19.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je
zbog izloženosti  vjetru  većeg  intenziteta  ili  duljeg  trajanja  otežana  ili  smanjena  poljoprivredna
proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.

Stablašice  koje  čine  vjetrobrani  pojas  vlasnici  su  dužni  redovito  održavati  i
obnavljati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 20.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:

 održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
 uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon 

žetve, berbe i sl. najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
 uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim 
       otpadom.

Članak 21.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici zemljišta su dužni:
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 prijaviti mjesto i vrijeme spaljivanja vatrogasnoj postrojbi koja djeluje na 
području na kojem se obavlja spaljivanje,

 spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba 

 šumskog zemljišta te najmanje 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim 
parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,

 tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se 
očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

 spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja 
vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna 
sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom),

 nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke 
sagorijevanja u  potpunosti ugasiti vodom.

V. NADZOR

Članak 22.

Nadzor  nad  provođenjem  ove  Odluke  obavljat  će  poljoprivredni  inspektori  i
poljoprivredni redari.

                                                       
Članak 23.

Poljoprivredno redarstvo Općine Podgorač može se organizirati u suradnji s drugim
općinama i gradovima Osječko - baranjske županije, temeljem posebne Odluke Općinskog vijeća
Općine Podgorač.

Članak 24.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je:

1. izricati opomene fizičkim i pravnim osobama u svrhu provođenja 
agrotehničkih mjera te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina,

2. rješenjem narediti:

 poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili 
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,

 poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u
poljoprivrednoj proizvodnji,

 poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina,

3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
4. izdati obvezni prekršajni nalog.

Poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
uz izdavanje potvrde, sukladno Zakonu i ovoj Odluci.
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Ako  počinitelj  prekršaja  ne  pristane  platiti  novčanu  kaznu  na  mjestu  počinjenja
prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku
od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

Ukoliko počinitelj prekršaja u roku koji mu je određen za plaćanje izrečene novčane
kazne uplati 2/3 iste, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.

Počinitelj prekršaja je dužan nadoknaditi troškove izdavanja obveznog prekršajnog
naloga u paušalnom iznosu od 100,00 kn.

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u
provedbi njegovih ovlasti  omogućiti  nesmetano obavljanje  nadzora i  pristup do poljoprivrednog
zemljišta.

Ukoliko vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ne poduzme mjere propisane
ovom Odlukom, poljoprivredni redar može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a troškove
snosi vlasnik, odnosno posjednik.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti  će  se pravna osoba za
prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara i odredbama ove Odluke.

Novčanom  kaznom  od  500,00  do  1.000,00  kuna  kazniti  će  se  fizička  osoba  za
prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara i odredbama ove Odluke.  

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
       

Članak 26.

Danom  stupanja  na  snagu  ove  Odluke  prestaje  važiti  Odluka  o  agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području
Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač," broj 8/09.).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa: 320-02/18-01/29
Urbroj: 2149/04-02/18-02
Podgorač, 07. lipnja 2018.

      PREDSJEDNICA 
 OPĆINSKOG VIJEĆA:
       Ljiljana Zidar, v. r.
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24. Na  temelju  članka  36.  stavak  13.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom
("Narodne novine", broj 94/13. i 73/17.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač",  broj 1/13. i  1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 07.
lipnja 2018. godine, d o n i j e l o   j e

O D L U K U

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač. 

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: 

- otpad odbačen u okoliš, 
- krupni (glomazni) otpad odbačen na javnim površinama, 
- opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama ili u okoliš. 

Članak 3.

Mjere  za  sprečavanje  nepropisnog  odbacivanja  otpada  i  mjere  za  uklanjanje
odbačenog otpada su: 

- provedba nadzora javnih površina i lokacija odbačenog otpada putem komunal-
nih redara;
- postavljanje znakova o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama odbačenog 

otpada; 
- evidentiranje lokacija odbačenog otpada; 
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu; 
- informiranje građana o kontaktu i mogućim načinima prijavljivanja nepropisno 

odbačenog otpada putem elektroničkih i lokalnih medija te o pravilnom 
postupanju i načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada; 

- podizanje javne svijesti o načinu zbrinjavanja otpada održavanjem javnih 
tribina, igraonica, edukativno informativnih radionica, distribucijom letaka i drugim
načinima upoznavanja građana o načinu zbrinjavanja otpada i pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada; 

- omogućavanje provedbi periodičnih akcija uklanjanja odbačenog otpada; 
- provedba redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Podgorač radi 

utvrđivanja  postojanja  odbačenog  otpada,  a  posebno  lokacija  na  kojima  je  u
prethodnom razdoblju evidentirano postojanje odbačenog otpada. 
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Članak 4. 

U Općini  Podgorač  će  se  postojeći  sustav  za  zaprimanje  obavijesti  o  nepropisno
odbačenom  otpadu  putem  obrasca  objavljenog  na  mrežnoj  stranici  općine  www.podgorac.hr,
elektronskom poštom, telefonom i putem pošte dograditi on-line obrascem i evidencijom lokacija
nepropisno odbačenog otpada sukladno zakonskim propisima. 

Obrazac prijave može se preuzeti i u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač, a o nepropisno odbačenom otpadu može se Općinu Podgorač obavijestiti i
u slobodnoj formi. 

Članak 5. 

 Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada sadrži najmanje sljedeće evidencije o:

- lokacijama i količinama odbačenog otpada; 
- troškovima uklanjanja odbačenog otpada; 
- počiniteljima nepropisnog odbacivanja otpada; 
- obračunatoj i naplaćenoj naknadi troškova uklanjanja otpada; 
- lokacijama na kojima se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada; 
- lokacijama na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada u prethodne dvije 

godine i 
- provedbi mjera iz ove Odluke. 

Članak 6. 

Radi  provedbe  mjera  za  uklanjanje  otpada  odbačenog  u  okoliš  komunalni  redar
rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat odnosno osobi
koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom) na kojem se nepropisno
odbačeni otpad nalazi, uklanjanje nepropisno odbačenog otpada. 

Rješenjem  iz  stavka  1.  ovog  članka  određuje  se:  lokacija  odbačenog  otpada,
procijenjena količina otpada,  obveznik uklanjanja otpada te  obveza uklanjanja otpada predajom
ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 3 mjeseca od
dana zaprimanja rješenja. 

Istekom  roka  određenog  rješenjem  iz  stavka  2.  ovog  članka,  komunalni  redar
utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena
rješenjem iz stavka 1. ovog članka nije izvršena, Općina Podgorač dužna je osigurati uklanjanje
nepropisno odbačenog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. 

Općina Podgorač ima pravo na naknadu troškova uklanjanja nepropisno odloženog
otpada od vlasnika odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio,
po načelu „onečišćivač plaća“. 

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat odnosno
osoba  koja  sukladno  posebnom  propisu  upravlja  određenim  područjem  (dobrom),  ne  dopušta
pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je
zatražiti  nalog  suda  i  asistenciju  službenika  ministarstva  nadležnog  za  unutarnje  poslove  radi
pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
odjelu Osječko – baranjske županije, putem Upravnog odjela za općinsku samoupravu i  upravu
Općine Podgorač.

http://www.podgorac.hr/
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Članak 7.

Ako je otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja Općina Podgorač, uklonit će
ga „Našički Park“ d.o.o. Markovac Našički odmah po saznanju o njemu, a u sklopu svojih redovnih
aktivnosti pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i uslu-
ga povezanih s javnom uslugom, bez prethodnog pribavljanja i čekanja na donošenje rješenja komu-
nalnog redara o tome, te će o tome dostaviti podatke Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač za potrebe sustava evidentiranja i postupanje komunalnog redara. 

Članak 8. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o lokacijama i količinama od-
bačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke,
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

Članak 9. 

Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom
Odlukom, primijenit će se zakon neposredno. 

Članak 10. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Op-
ćine Podgorač svake proračunske godine. 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Op-
ćine Podgorač“. 

Klasa: 351-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-02
Podgorač, 07. lipnja 2018. 

                   PREDSJEDNICA
    OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                         Ljiljana Zidar, v. r.  
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25. Na temelju članka 49. stavak 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5. Zakona o
zaštiti životinja ("Narodne novine", broj 102/17.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/13. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od
07. lipnja 2018. godine, d o n i j e l o   j e

O D L U K U

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
 s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom  se  Odlukom  propisuju  uvjeti  i  način  držanja  kućnih  ljubimaca,  način
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, način kontrole njihovog razmnožavanja te način
postupanja  s  divljim  životinjama  pronađenim  izvan  prirodnog  staništa  na  području  Općine
Podgorač.

Pojmovi 

Članak 2. 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. životinje su sve životinje kralježnjaci osim divljači kojom se gospodari sukladno pro-
pisima o lovstvu,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog za-
nimanja za te životinje, 

3. domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi
proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu
za prehranu ljudi te u druge gospodarske svrhe,

4. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slije-
pih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslo-
va, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova,
osim proizvodnje,

5. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih
životinja i radnih životinja,

6. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju
je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje
se vlasnik svjesno odrekao,

7. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

8. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko
ponašanje prema čovjeku,
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9. slobodno živuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti po-
sjednika, nisu socijalizirane te se ne mogu pripitomiti,

10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova
pojedinih državnih tijela,

11. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka
pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno
odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 

12. prijevoz je  premještanje  životinja  prijevoznim sredstvom u nekomercijalne  svrhe,
uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,

13. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu:  sklonište) je objekt u kojem se smještaju i
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i po-
moć, 

14. nastambe su zatvorene ili poluotvorene prostorije namijenjene smještanju životinja,

15. javne površine su površine u općoj uporabi koje uključuju javnoprometne površine
(trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi,
pješačke zone, pješačke staze, tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklis-
tičke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine), javne zelene
površine (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je za-
sađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz objekte javne namjene, odmorišta i
staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) te ostale površine (površine uz sport-
ske objekte, rekreacijske i slične objekte, objekte koji su namijenjeni za javne prired-
be, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

DIO DRUGI

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Posjednik je dužan osigurati kućnim ljubimcima uvjete držanja u skladu s njihovim
potrebama sukladno Zakonu o zaštiti životinja (dalje u tekst: Zakon) i ovoj Odluci.

Uvjete  i  način  držanja  opasnih  pasa  Pravilnikom  propisuje  ministar  nadležan  za
poslove veterinarstva, a nadzor provode veterinarski inspektori sukladno propisima o veterinarstvu.

Smještaj i uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 4.

Posjednik  je  dužan kućnim ljubimcima osigurati  smještaj  koji  odgovara njihovim
potrebama i veličini, za obitavanje na adresi prebivališta ili boravišta posjednika, te provjeru stanja
kućnog ljubimca najmanje jednom dnevno, a po potrebi i češće.

Posjednik je dužan držati kućnog ljubimca na način koji onemogućava njegov bijeg
iz prostorije, nastambe ili prostora u kojem je smješten.

Kućni ljubimac se može držati i u stanu ili kući ako se na taj način mogu osigurati
osnovne potrebe životinjske vrste koja se drži kao kućni ljubimac.

Ako posjednik kao kućnog ljubimca drži životinjsku vrstu kojoj se ne mogu osigurati
osnovne  potrebe  životinjske  vrste  u  stanu  ili  kući,  dužan  joj  je  osigurati  nastambu  u  dvorištu
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primjerene veličine (Prilog 1.), od materijala koji ne smiju biti opasni za kućnog ljubimca i djelovati
štetno na njihovo zdravlje, te koji se lako čiste, peru, a po potrebi i dezinficiraju, izvedenu bez
oštrih dijelova na kojima bi se kućni ljubimci mogli ozlijediti.

Posjednik  kućnog  ljubimca  iz  stavka  4.  ovog  članka  dužan  je  kućnom ljubimcu
osigurati uz nastambu i ograđeni otvoreni prostor za kretanje, zaštićen od vremenskih neprilika i
drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje.

Članak 5. 

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima
zgrada,  kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i  dvorištima zgrada te obvezu
čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade
odlukom o kućnom redu. 

Protiv  suvlasnika  koji  se  ne  pridržava  odredbi  Odluke  o  kućnom  redu,  ostali
suvlasnici imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Posjednik je dužan osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici
obiteljske  kuće  na  način  na  koji  se,  sukladno  propisima  o  vlasništvu,  poštuju  prava  vlasnika
susjednih nekretnina.

Protiv vlasnika ili posjednika susjednih nekretnina koji se ne pridržavaju propisa o
vlasništvu, ostali vlasnici ili posjednici susjednih nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred
nadležnim sudom.

Članak 6.

Zabranjeno je trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od
prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki
objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor.

Zabranjeno je držati  kao kućne ljubimce opasne i  potencijalno opasne životinjske
vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni
dio ove Odluke. 

Ishrana kućnih ljubimaca

Članak 7. 

Posjednik  je  dužan osigurati  kućnom ljubimcu  redovitu  ishranu koja  je  po  vrsti,
kakvoći i količini u skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama kućnog ljubimca.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za
piće odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim potrebama.

Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja kao i opremu za hranjenje i napajanje
potrebno je održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje
mogu uzimati hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju i dobi.

Kretanje kućnih ljubimaca

Članak 8.

Posjednik  je  dužan  osigurati  nesmetano  kretanje  kućnog  ljubimca  u  skladu  s
potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i
životinja.

Članak 9.
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Kućni  ljubimci  mogu  se  kretati  javnim  površinama  i  prostorima  pod  nadzorom
posjednika, na povodcu ili uz primjenu druge opreme koja onemogućava nekontrolirano kretanje
kućnih ljubimaca javnim površinama, samo ako su označeni mikročipom i cijepljeni.

Članak 10. 

Kretanje  kućnih  ljubimaca  zabranjeno  je  na  dječjim  igralištima,  cvjetnjacima,
sportskim  terenima,  dvorištima  škola  i  vrtića  te  na  drugim  mjestima  gdje  postoji  opasnost
ugrožavanja zdravstveno - higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika ili korisnika
prostora. 

Kretanje kućnih ljubimaca na grobljima i tržnicama uređuje se posebnim propisima.

Članak 11. 

U objekte javne namjene kućni ljubimci mogu se uvoditi i  kretati  na način i pod
uvjetima koje odredi vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta ili prostora javne namjene.

Nadzor  nad  kretanjem  kućnih  ljubimaca  u  objektima  iz  stavka  1.  ovog  članka
osigurava vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta ili prostora.

Članak 12.

Kućne ljubimce može se uvoditi  u sredstvo javnoga prijevoza uz uvjete  utvrđene
posebnim propisima i općim uvjetima voznog reda pružatelja usluge javnog prijevoza. 

Nadzor nad uvođenjem i kretanjem kućnih ljubimaca u sredstvu javnoga prijevoza
osigurava pružatelj usluge javnog prijevoza.

Članak 13. 

Radi  sigurnosti  sugrađana,  sigurnosti  u  prometu,  sigurnosti  drugih  životinja  te  u
svrhu  prevencije  nekontroliranog  razmnožavanja  zabranjeno  je  puštanje  kućnih  ljubimaca  da
samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika. 

Članak 14. 

Posjednik  kućnog  ljubimca  dužan  je  pri  izvođenju  kućnog  ljubimca  na  javnu
površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu od izmeta koju njegov kućni ljubimac
onečisti. 

Članak 15. 

Ograničenje  kretanja  kućnih  ljubimaca  iz  ove  odluke  ne  primjenjuje  se  na  pse
osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom. 

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka

Članak 16.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti
svako neregistrirano razmnožavanje.

Na području Općine  Podgorač propisuje  se  trajna  sterilizacija  kao obvezan način
kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima kada je:

• posjednik uzgajivač kućnih ljubimaca te ima rješenje o registraciji uzgoja od nadlež-
nog tijela,

• posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca koji nisu namijenjeni prodaji te 
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• kada su pas ili mačka uredno evidentirani mikročipom i redovito cijepljeni.

Posjednik je dužan odmah, a najkasnije u roku od deset (10) dana, po udomljenju ili
kupnji psa ili mačke provesti njihovo označavanje mikročipom i cijepljenje te prijaviti psa ili mačku
u upisnik kućnih ljubimaca, a o upisu dostaviti obavijest nadležnom upravnom tijelu.

Posjednik postojećeg psa ili mačke dužan je postupiti prema stavku 3. ovog članka
ukoliko njegov pas ili mačka nisu označeni mikročipom, cijepljeni i evidentirani u upisniku kućnih
ljubimaca.

Općina Podgorač provodi kontrolu evidentiranja i označavanja pasa mikročipom, a
nadležni veterinarski inspektor obvezu cijepljenja pasa i mačaka. 

Pas koji nije evidentiran u upisnik i nije označen mikročipom trajno se sterilizira na
trošak posjednika.  

Držanje i kretanje pasa

Članak 17.

Posjednik ne smije držati  pse trajno vezanim ili ih trajno držati  u nastambama ili
dijelu  dvorišta  bez omogućavanja  slobodnog kretanja  izvan tog prostora,  osim kada drži  psa u
neograđenom dvorištu.

Ako se pas mora povremeno vezati, ne smije se vezati na dužinu povodca kraću od
trostruke dužine psa mjereno od vrška repa do vrha njuške, ali  ne kraću od tri  metra.  Sredstvo
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo
vezanja ne može omotati i samim time skratiti na dužinu manju od tri metra. 

Pas se može smještati u ograđeni prostor kojemu je natkriveno najmanje 1/4 površine
i površina kojega nije manja od površine utvrđene Prilogom 1. ove Odluke.

Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru,
psu se mora osigurati kućica koja je primjerena veličini psa tako da pas u njoj može ležati, stajati
uspravno, okrenuti se i njegovati te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

Članak 18.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način
koji će spriječiti psa da izađe na javnu površinu bez povodca i nadzora.

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora na vidljivom
mjestu, staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim
ili vrtnim vratima.

Članak 19.

Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u
odnosu na držanje  i  kretanje  psa osigurati  da životinja  nije  opasna  za  okolinu.  Pri  odgoju psa
posjednik ne smije koristiti metode koje kod psa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 

Članak 20.

Posjednik smije izvoditi pse na javnu površinu ako su označeni mikročipom, redovno
cijepljeni, na povodcu i pod njegovim stalnim nadzorom.  

Postupanje s opasnim psima

Članak 21.
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Posjednik opasnog psa dužan je  provesti  mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima. 

Članak 22.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a
vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Na  ulazu  u  prostor  u  kojem  se  nalazi  opasan  pas  mora  biti  vidljivo  istaknuto
upozorenje: »OPASAN PAS«. 

Članak 23.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na
povodcu.

Pri sumnji da je na javnu površinu izveden opasan pas, komunalni redar je ovlašten
zatražiti  na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere
propisane pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko  posjednik  ne  pokaže  potrebnu dokumentaciju,  komunalni  redar  sastavlja
službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. 

Držanje slobodno živućih mačaka

Članak 24.

Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta za slobodno živuće mačke (u
daljnjem tekstu: hranilišta).

Hranilišta  se  postavljaju  nakon  provedenog  javnog  poziva  udrugama  za  zaštitu
životinja  za  podnošenje  zahtjeva  za  postavljanje  hranilišta.  Poziv  raspisuje  Općinski  načelnik
Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Postavljanje  hranilišta  odobrava  Općinski  načelnik  na  prijedlog  upravnog  tijela
Općine Podgorač nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

U slučaju  da  upravno  tijelo  nadležno  za  poslove  komunalnog  gospodarstva  izda
negativno  mišljenje  za  traženu  lokaciju  hranilišta,  obvezni  su  predložiti  najbližu  moguću
alternativnu lokaciju za hranilište.

Način, izgled i uvjete postavljanja hranilišta dužne su predložiti udruge u podnijetom
zahtjevu za postavljanje hranilišta sukladno pozivu Općinskog načelnika.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava
higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama,
komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti upravnog tijela
nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na
ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i službe javnog
zdravstva u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

DIO TREĆI

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama 

Članak 25.
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Skupljanje, prijevoz i smještaj izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom
površinom  bez  nadzora  posjednika  i  privremeno  oduzetih  životinja,  osigurava  pružatelj
higijeničarskih usluga (sklonište) temeljem posebnog Ugovora potpisanog sa Općinom Podgorač,
sukladno  propisima  o  zaštiti  životinja  i  veterinarstvu,  podzakonskim  propisima  i  uz  primjenu
odgovarajuće opreme.

Kontakt  informacije  o  skloništu  s  kojim  Općina  Podgorač  ima  potpisan  Ugovor
Općina Podgorač dužna je objaviti na službenoj internetskoj stranici općine www.podgorac.hr .

Članak 26.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 3 (tri)  dana od dana gubitka kućnog
ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 (četrnaest) dana od dana
gubitka životinje veterinarskoj organizaciji ili  ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za
vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 

Sklonište  nakon  zaprimanja  podataka  o  izgubljenim  životinjama  te  podatke
evidentira u jedinstveni informacijski centar i javno objavljuje na web stranici skloništa.

Ako se u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik ne
utvrdi ili ako je poznat, a ne dostavi zahtjev skloništu za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik
životinje te ju može udomiti. 

Sve  izgubljene  životinje  se  u  skloništu  trajno  steriliziraju,  bez  obzira  ostaju  li  u
skloništu, udomljavaju se ili vraćaju posjedniku.

Poznati posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove skloništu
kao  i  svaku  štetu  koju  počini  životinja  od  trenutka  nestanka  do  trenutka  vraćanja  posjedniku
odnosno udomljavanju, a ako posjednik nije poznat troškove snosi Općina Podgorač.

Postupanje s napuštenim životinjama 

Članak 27.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u najkraćem roku, a najkasnije u
roku od 3 (tri) dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je
životinju u tom roku vratio posjedniku. 

Nalaznik napuštene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Ukoliko  nalaznik  ne  može  životinji  pružiti  odgovarajuću  skrb,  do  isteka  roka  iz
stavka 1. ovog članka,  sklonište je dužno osigurati  smještaj  napuštene ili  izgubljene životinje u
vlastitom skloništu ili kod osobe koja drži životinje u svrhu udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa
skloništem. 

Sve  napuštene  životinje  se  u  skloništu  trajno  steriliziraju,  bez  obzira  ostaju  li  u
skloništu, udomljavaju se ili vraćaju poznatom posjedniku. 

Životinja  se  neće  smjestiti  u  sklonište  ako se po nalasku životinje  može utvrditi
njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po
životinju. 

Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira jedinica lokalne samouprave,
osim ako se utvrdi posjednik napuštene životinje koji je tada dužan nadoknaditi sve troškove kao i
svaku štetu koju počini životinja od trenutka napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku. 

Postupanje s ozlijeđenim životinjama i zbrinjavanje životinja

Članak 28.

http://www.podgorac.hr/
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Svatko  tko  ozlijedi  životinju  mora  joj  pružiti  potrebnu  pomoć,  a  ako  to  nije  u
mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju općina mora organizirati pružanje
potrebne  pomoći  ozlijeđenim  životinjama  putem  higijeničarske  službe.  Nalaznik  ozlijeđene
životinje  mora  odmah obavijestiti  higijeničara  (sklonište)  ili  komunalnog redara  o nalasku radi
osiguranja potrebne veterinarske skrbi.

Djelatnik higijeničarske službe će kod preuzimanja životinje od nalaznika utvrditi da
li  je  životinji  potrebna  veterinarska  skrb  koju  može  pružiti  veterinarska  služba  skloništa  ili  je
životinju potrebno smjestiti u veterinarsku bolnicu ili kliniku. 

Ukoliko  se  utvrdi  vlasnik  ozlijeđene  životinje,  životinja  se  nakon  pružanja
veterinarske skrbi vraća vlasniku, a troškove skrbi snosi vlasnik.

Ukoliko se ne utvrdi vlasnik životinje životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi
smješta u sklonište ili kod osobe koja drži životinje u svrhu udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa
skloništem, a troškovi skrbi podmiruju se iz Proračuna Općine Podgorač do udomljavanja.

Članak 29.

U skloništu se smještaju životinje do udomljenja ili vraćanja posjedniku, sukladno
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu i to:

• izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,

• napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik,

• privremeno oduzete životinje.

Troškove hvatanja, smještanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite
životinja iz stavka 1. alineja 1. i 3. ovog članka snosi posjednik životinje,  a troškovi hvatanja i
smještanja životinja iz stavka 1. alineje 2. ovog članka podmiruju se iz Proračuna Općine Podgorač,
osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi. Visinu naknade za smještanje životinja u skloništu koje
snosi posjednik životinje utvrđuje sklonište.

Članak 30.

Posjednik napuštene i  izgubljene životinje  dužan je  nadoknaditi  štetu koju počini
kućni ljubimac, bilo koje vrste, od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja
posjedniku ili smještanja u sklonište, odnosno do odjave iz Upisnika kućnih ljubimaca ako se radi o
kućnim ljubimcima psu ili mački.

DIO ČETVRTI

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste 

Članak 31. 

S divljači  izvan  lovišta  i  zaštićenim  divljim  vrstama  koje  se  zateknu  na  javnim
površinama naselja Općine Podgorač, dakle izvan prirodnog staništa, sklonište ili nadležno lovište
skupljat  će  takve  životinje  i  vraćati  u  prirodno  stanište  ako  je  to  moguće,  sukladno  drugim
propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. 

Ako sklonište divlju životinju nije u mogućnosti vratiti u prirodno stanište životinja,
poziva i obvezuje najbližeg lovoovlaštenika u skladu s posebnim propisima o lovstvu da zbrine
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životinju, a ako niti on to ne može učiniti tada se životinja smješta u odgovarajući zoološki vrt, ako
je to moguće. 

Ako divlju životinju nije moguće vratiti u prirodno stanište ili lovište niti smjestiti u
zoološki vrt životinja se može usmrtiti, kao i u situaciji ugroze ljudi i domaćih životinja od divlje
životinje.

Divlje  životinje  koje  su  navedene  kao  divljač,  a  obitavaju  na  površinama  izvan
lovišta štite se sukladno propisima o lovstvu.

DIO PETI

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja 

Članak 32.

Općina  Podgorač će prema obvezi  utvrđenoj  Zakonom o zaštiti  životinja  poticati
razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja. 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 

Članak 33.

Zabranjeno je  koristiti  životinje  za sakupljanje  donacija,  prošnju te  izlagati  ih  na
javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge
svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela. 

Članak 34.

Zabranjena  je  prodaja  kućnih  ljubimaca  na  javnim  površinama,  sajmovima,
tržnicama  i  svim drugim prostorima  koji  ne  zadovoljavaju  uvjete  za  prodaju  kućnih  ljubimaca
sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.  

DIO ŠESTI

NADZOR

Ovlasti komunalnog redara 

Članak 35.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari, osim za postupanja
prema članku 3. stavak 2. i članka 16. stavak 5., glede držanja opasnih pasa i obveze cijepljenja
pasa,  kada  nadzor  provodi  veterinarska  inspekcija  sukladno  propisima  o  zaštiti  životinja  te
poljoprivredni inspektori prema propisima o poljoprivredi.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj
Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

U  svom  postupanju,  komunalni  redar  je  ovlašten  zatražiti  pomoć  policijskih
službenika  ukoliko  se  prilikom  provođenja  nadzora  ili  izvršenja  rješenja  opravdano  očekuje
pružanje otpora. 

Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć sukladno posebnim propisima.

Članak 36.

U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten: 
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1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih oso-
ba nazočnih nadzoru,

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

3. uzimati izjave posjednika i drugih osoba,

4. zatražiti od posjednika i drugih stranaka podatke i dokumentaciju,

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

6. očitati mikročip,

7. donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim i pravnim osobama promjenu uvjeta u skladu
s Odlukom općine pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,

8. izdati obvezni prekršajni nalog,

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom, 

10. podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog nadležnom sudu,

11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O  postupanju  koje  je  protivno  odredbama  ove  Odluke  u  svakom  pojedinačnom
slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. 

U  slučajevima  iz  nadležnosti  komunalnog  redara  predviđenih  ovom  Odlukom
komunalni  redar može,  kada je potrebno hitno postupanje,  donijeti  usmeno rješenje,  o čemu je
dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se
može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi
nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom
ili velikim strahom,

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinar-
stvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom
to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest,
bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kuć-
nog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

4. posjednik drži više od 9 (devet) životinja starijih od 6 (šest) mjeseci u svrhu udomlja-
vanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima Ugovor o zbrinja-
vanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 (dvadeset) životinja starijih od 6
(šest) mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je
odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važe-
ćim propisima za sklonište,

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog
psa,

6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i od-
govarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog
ministarstva,

8. posjednik nije u roku od 3 (tri) dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mla-
dunčad,
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10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe bez suglas-
nosti iz članka 33. ove Odluke.

 U svim slučajevima u kojima komunalni  redar  tijekom nadzora uoči  postupanje
protivno Zakonu, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim
zapisnikom  o  zatečenom  stanju  prosljeđuje  nadležnom  tijelu  te  stranci  dostavlja  obavijest  o
poduzetim mjerama.

Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo
kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja te kada utvrdi situaciju u kojoj
postoji opasnost da odgoda u postupanju ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost
imovine. 

Žalba protiv rješenja komunalnog redara 

Članak 37.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti  žalba u roku od 15 (petnaest)
dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

O  žalbi  izjavljenoj  protiv  rješenja  komunalnog  redara  odlučuje  upravno  tijelo
jedinice područne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

 

DIO SEDMI

NOVČANE KAZNE

Članak 38.

Komunalni redar može naplaćivati  novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.

Ako  počinitelj  prekršaja  ne  pristane  platiti  novčanu  kaznu  na  mjestu  počinjenja
prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku
od 8 (osam) dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga i da o tome dostavi dokaz
upravnom tijelu Općine Podgorač nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom prihod su Općine Podgorač i koriste se
za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
fizička osoba posjednik kućnog ljubimca i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:

1. ne osigura držanje i smještaj kućnog ljubimca u skladu s njihovim potrebama, za obi-
tavanje na adresi prebivališta ili boravišta posjednika, te provjeru stanja kućnog lju-
bimca najmanje jednom dnevno, prema članku 4. ove Odluke,  

2. ne osigura držanje kućnog ljubimca na način da se poštuju prava vlasnika susjednih
nekretnina, prema članku 5. stavak 3. ove Odluke, 

3. trajno drži  kućne ljubimce na adresi  različitoj  od prebivališta  ili  svoga boravišta,
osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, i bez
svakodnevnog nadzora, protivno članku 6. stavak 1. ove Odluke, 

4. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvr-
đene člankom 6. stavak 2. ove Odluke,  
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5. ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu u skladu s njegovim potreba-
ma te ne omogući mu trajni pristup svježoj pitkoj vodi sukladno članku 7. stavak 1. i
2. ove Odluke,

6. dopusti  kućnom  ljubimcu  da  se  kreće  javnim  površinama  i  prostorima  protivno
odredbi članka 9. ove Odluke,

7. dopusti kućnom ljubimcu da se kreće na površinama i prostorima iz članka 10. sta-
vak 1. ove Odluke bez dopuštenja vlasnika ili korisnika prostora, 

8. ne postupi prema članku 14. ove Odluke i odmah ne očisti javnu ili drugu površinu
od izmeta koju je njegov kućni ljubimac onečistio, 

9. psa ili mačku ne označi mikročipom i ne cijepi te ne prijavi u upisnik kućnih ljubi-
maca prema odredbi članka 16. stavak 3. i 4. ove Odluke,   

10. za psa koji  nije  označen mikročipom ne provede mjeru  trajne sterilizacije  prema
odredbi članka 16. stavak 6. ove Odluke,  

11. drži psa trajno vezanim, osim privremeno u iznimnim situacijama, protivno odredbi
članka 17. stavak 2. ove Odluke, 

12. drži psa trajno u ograđenom prostoru protivno odredbi članka 17. stavak 3. i 4. ove
Odluke,  

13. za držanje psa u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom prostoru ne provede mjere utvr-
đene odredbom članka 18. ove Odluke,

14. opasnog psa ne drži u zaključanom i označenom prostoru prema odredbi članka 22.
stavak 1. i 2. ove Odluke, 

15. protivno odredbi članka 23. stavak 1. ove Odluke izvodi opasnog psa na javnu povr-
šinu bez brnjice i bez povodca,

16. nestanak kućnog ljubimca ne prijavi  skloništu ili  veterinarskoj  organizaciji  prema
odredbi članka 26. stavak 1. ove Odluke,   

17. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju, za izlaganje na javnim površina-
ma, sajmovima, tržnicama i sl., kao i u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti nad-
ležnog tijela protivno odredbi članka 33. ove Odluke, 

18. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima protivno odredbi članka 34. ove Odluke,

19. ne dopusti komunalnom redaru provedbu nadzora prema članku 36. ove Odluke.

Na maloljetne počinitelje  prekršaja  na odgovarajući  se način primjenjuju  odredbe
Prekršajnog zakona kojima se uređuje postupak prema maloljetnim počiniteljima prekršaja.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka
1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka
1. ovog članka pravna osoba.

Članak 40.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako:

1. ne osigura skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životi-
nja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika te privremeno oduzetih
životinja, osoba iz članka 25. stavak 1. ove Odluke,
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2. ne osigura skupljanje i smještanje divljih životinja pronađenih u naseljenom području
Općine Podgorač izvan prirodnog staništa prema odredbi članka 31. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 41.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit  će se  za  prekršaj
fizička osoba nalaznik napuštene ili izgubljene životinje ako:

1. u roku od 3 (tri) dana od dana nalaska životinje ne obavijesti sklonište, životinju ne
vrati posjedniku u istom roku ili joj ne pruži odgovarajuću skrb prema odredbi članka
27. stavak 1. i 2. ove Odluke,

2. ako ozlijeđenoj  životinji  ne pruži  ili  ne osigura pružanje  potrebne pomoći  prema
članku 28. stavak 1. ove Odluke,

3. ako o nalasku ozlijeđene životinje ne obavijesti sklonište ili komunalnog redara pre-
ma članku 28. stavak 2. ove Odluke.

DIO OSMI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste 

Članak 42.

Kućne ljubimce koji se nalaze na popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta (Prilog 2.),  a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji  su do dana stupanja na snagu ove
Odluke  evidentirani  u  tijelu  nadležnom  za  zaštitu  prirode,  posjednik  može  nastaviti  držati  do
njihovog uginuća. 

Kućne ljubimce koji se nalaze na popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje posjednik u roku od 90 (devedeset) dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke prijavi  radi evidentiranja  nadležnom tijelu,  posjednik može
nastaviti držati do njihovog uginuća. 

Obveze i stupanje Odluke na snagu

Članak 43.

Nadzor obveznog mikročipiranja  pasa kod posjednika pasa čiji  psi nisu upisani u
Upisnik  kućnih  ljubimaca  provesti  će  upravno  tijelo  Općine  Podgorač  nadležno  za  poslove
komunalnog gospodarstva putem komunalnih redara do 30. lipnja 2018. godine.

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Op-
ćine Podgorač". 

Klasa: 322-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-02
Podgorač, 07. lipnja 2018. 
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                   PREDSJEDNICA
    OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                         Ljiljana Zidar, v. r.  
PRILOG 1. 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse:

Masa pasa
Minimalna površina

(m²)
Minimalna visina

(natkriveni, m)
Minimalna širina

(m)

do 24 kg 6 1,80 2

25-28 kg 7 1,80 2

29-32 kg 8 1,80 2

od 32 kg i više 9 1,80 2

Minimalna površina ograđenih prostora (m2) u kojim boravi veći broj pasa

Broj pasa u
prostoru

Min. površina za
pse težine do 16 kg

Min. površina za pse
težine od 17 do 28 kg

Min. površina za pse
teže od 28 kg

2 8 10 13

3 10 13 17

4 12 15 20

5 14 18 24

6 16 20 27

7 18 22 29

8 19 24 32

9 21 26 35

10 23 28 37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja
za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.
 

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm

Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice

do 55 cm 100 x 60 x 55

od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70

od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85
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PRILOG 2. 

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)
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1. OPOSUMI 
(Didelphiomorphia)

-sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI
(Dasyuromorphia)

-porodica: tobolčarske mačke (Dasyuridae)

3. DVOSJEKUTIĆNJACI
(Diprotodontia)

-veliki crveni klokan (Macropus rufus)
-istočni sivi klokan(Macropus giganteus)
-zapadni sivi klokan (Macropusfuliginosus)
-Macropus robustus

4. KREZUBICE (Xenarthra) -porodica: ljenivci (Bradypodidae)
-porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

5. MAJMUNI (Primates)

-potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)
-potporodica:  majmuni  hvataši  i  vunasti  majmuni
(Atelinae)
-rod: kapucini (Cebidae)
-porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)
-porodica: giboni (Hylobatidae)
-porodica:  čovjekoliki  majmuni  (Hominidae  ili
Pongidae)

6. ZVIJERI (Carnivora)

-porodica: psi (Canidae) -izuzev domaćeg psa
-porodica: mačke (Felidae) -ne uključuje domaću mačku
-gepard (Acinonyx jubatus)
-pustinjski ris (Caracal caracal)
-serval (Leptailurus serval)
-rod: risevi (Lynx)
-zlatna mačka (Profelisaurata)
-puma (Puma concolor)
-oblačasti leopard (Neofelisnebulosa)
-rod: Panthera
-snježni leopard (Uncia uncia)
-porodica: hijene (Hyaenidae)
-porodica: kune (Mustelidae)
-medojed (Mellivora capensis)
-potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
-žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)
-porodica: rakuni (Procyonidae)
-porodica: medvjedi (Ursidae)

7. SLONOVI (Proboscidea) -sve vrste

8. NEPARNOPRSTAŠI
(Perissodactyla)

-sve  vrste  osim  domaćih  konja,  domaćih  magaraca  i
njihovih križanaca
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9.
PARNOPRSTAŠI

(Artiodactyla)

-porodica:  svinje  (Suidae),  osim  patuljastih  pasmina
svinje
-porodica: pekariji (Tayassuidae)
-porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
-porodica: deve (Camelidae)
-porodica: žirafe (Giraffidae)
-porodica: jeleni (Cervidae)
-porodica: šupljorošci (Bovidae) -izuzev domaćih ovaca,
domaćih koza i domaćih goveda

2. PTICE (Aves)

1. Struthioniformes

-noj (Struthio camelus)
-emu (Dromaius novaehollandiae)
-rod: nandui (Rhea)
-rod: kazuari (Casuarius)

2. RODARICE (Ciconiiformes)

-divovska čaplja (Ardea goliath)
-rod: Ephippiorhynchus
-rod: marabui (Leptoptilos)

3. ŽDRALOVKE (Gruiformes) -sve vrste

4.

SOKOLOVKE ili
GRABLJIVICE
(Falconiformes)

-porodica: Cathartidae
-porodica: kostoberine (Pandionidae)
-porodica:  orlovi  i  jastrebovi  (Accipitridae)  -izuzev
treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

5. SOVE (Strigiformes)

-rod: ušare (Bubo)
-rod: Ketupa
-snježna sova (Nyctea scandiaca)
-rod: Scotopelia
-rod: Strix
-rod: Ninox

6. SMRDOVRANE
(Coraciiformes)

-rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)

3. GMAZOVI (Reptilia)
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1.
TUATARE ili PILASTI

PREMOSNICI
(Rhynchocephalia)

-sve vrste

2. KROKODILI (Crocodylia) -sve vrste

3.
KORNJAČE 

(Chelonia ili Testudines)

-papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys 
temmincki)
-nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)

4. LJUSKAVCI (Squamata)

ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

-porodica: boe i pitoni (Boidae) -sve vrste koje mogu 
narasti dulje od 150cm
-porodica: guževi (Colubridae) -samo otrovne vrste
-porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)
-porodica: ljutice (Viperidae)
-porodica: morske zmije (Hydrophiidae)
-porodica: jamičarke (Crotalidae) 

GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)

-porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)
-porodica: varani (Varanidae) -samo vrste koje mogu 
narasti dulje od 100cm

4. VODOZEMCI (Amphibia)

1. REPAŠI (Urodela ili Caudata) -porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

-porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)
-afrička bikovska žaba (Pyxicephalusadspersus)
-porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica 
(Bufo marinus)

5. BESKRALJEŠNJACI

1. MEKUŠCI (Mollusca) -plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

2. KUKCI (Insecta) -sve vrste mrava i termita

3. STONOGE (Chilopoda) -porodica: Scolopendridae

4. PAUČNJACI (Arachnida) -sve otrovne vrste
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26. Na  temelju  članka  29.  stavak  8.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu  ("Narodne
novine", broj 20/18.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“,
broj 1/13. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 07. lipnja 2018. godine, d o
n i j e l o  j e

O D L U K U

o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač  

I.

Na  prijedlog  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Podgorač, za vrijeme trajanja Javnog uvida podnesen je
ukupno 1 (jedan) prigovor i to slijedećeg podnositelja – zainteresirane osobe:

- Anagalis d.o.o. Podgorač, J. J. Strossmayera 2.

II.

Anagalis  d.o.o.  Podgorač,  u  svom  Prigovoru  podnesenom dana  06.  lipnja  2018.
godine traži povećanje maksimalne površine za zakup sa 75 ha na 600 ha.

Prigovor se odbija kao neosnovan.

III.

Ova Odluka stupa  na  snagu prvog dana  od  dana  objave  u  "Službenom glasniku
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Općine Podgorač".

Klasa : 320-01/18-01/04
Urbroj : 2149/04-02/18-05    
Podgorač, 07. lipnja 2018.       

             PREDSJEDNICA
               OPĆINSKOG VIJEĆA :

                                                                                                        Ljiljana Zidar, v. r.

27. Na  temelju  članka  36.  Statuta  Općine  Podgorač  („Službeni  glasnik  Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 07. lipnja 2018.
godine, d o n i j e l o  j e

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

1. Usvaja  se  Informacija  o  stanju  i  problematici  razvoja  obrtništva  na  području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2017. godini.

2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 311-01/18-01/01
Urbroj : 2149/04-02/18-02
Podgorač, 07. lipnja 2018.

                                                                                                      PREDSJEDNICA
  OPĆINSKOG VIJEĆA:
         Ljiljana Zidar, v. r.                           
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25. Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj
92/10.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13. i
1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

P  R O  G  R  A  M

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Općine Podgorač u 2018. godini

I. UVOD

Temeljem  Programa  aktivnosti  u  provedbi  posebnih  mjera  zaštite  od  požara  od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), kojega je donijela
Vlada Republike Hrvatske, proizlaze određene obveze za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Sagledavajući  obveze  iz  Programa,  kao  i  prosudbe  ugroženosti  od  požara  našeg
područja, ovim Programom daje se osnovni naglasak na preventivne i represivne mjere zaštite od
požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju.                                  

II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM
RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci :

1. tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima dovesti u stanje
ispravnosti,

2.  osoblje  koje  će  sudjelovati  u  žetvenim radovima obučiti  za  preventivno  i  represivno
djelovanje glede zaštite od požara,

3.  izraditi  planove  rasporeda  ljudstva  i  ustroja  motrilačko  -  dojavne  službe  od  svojih
djelatnika za  vrijeme žetve i vršidbe (pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva),
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4. izraditi  planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih postrojbi,
kao i dovesti u mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim
vatrogasnim društvima,

5. u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozila za vuču,

6.  u  svim  naseljima  osigurati  traktore  s  plugovima  za  eventualno  zaoravanje  gorućih
površina žitarica u svim naseljima,

7. izvršiti informativno - propagandno djelovanje putem Radija Našice d.o.o. Našice u cilju
zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju.       

b) Nositelji zadataka :

 pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije,
 dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji s mjesnim odborima,
 Vatrogasna zajednica Našice.

c) Rokovi :

 za sve mjere do 20. lipnja 2018. godine.

III. MJERE  I  ZADACI,  NOSITELJI  I  ROKOVI  U  ŽETVENOM
RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci :

Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:

1. dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima,
2. motrilačko - dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim subjektima u

oblasti poljodjelstva,  
3. ostvariti  koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara svih

subjekata,
4. dnevno operativno djelovanje motrilačko - dojavne službe planirati (izraditi) na temelju

svakodnevne procjene.

b) Nositelji zadataka :

1. dobrovoljna vatrogasna društva,
2. pravni subjekti u oblasti poljodjelstva,
3. mjesni odbori.

    1. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ NAŠICE

a) VATROGASNA ZAJEDNICA NAŠICE

- Ljubljanović Aleksandar tel. 613-724- posao
098676709- mobilni

- JVP Našice tel. 613-724 i 93
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b) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODGORAČ

- Mojzeš Josip, Podgorač  tel. 698-035- kućni
0915333627-mobilni

- Vidačić Danijel, Podgorač tel. 698-257- kućni
0913698257-mobilni

- Gelenčir Jozo, Podgorač tel. 698-186- kućni
0911152587-mobilni

- Strakoš Dejan, Podgorač tel. 698-043- kućni

c) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STIPANOVCI

- Gašić Vlatko, Stipanovci tel. 697-062- kućni
616-417,616-330-posao
0915202603-mobilni

- Feldi Jozo, Stipanovci tel. 697-345- kućni
099461815-mobilni

- Moguš Tomislav, Stipanovci tel. 697-037- kućni

d) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KELEŠINKA

- Levačić Josip, Kelešinka tel. 697-064-kućni
0917960635-mobilni

- Brnjak Antun, Kelešinka tel. 697-066- kućni
613-822- posao

e) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRŠINCI

- Štefančić Zlatko, Kršinci tel. 697-050-kućni
- Štefančić Miroslav, Kršinci tel. 0915766614-mobilni

f) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VUKA RAZBOJIŠTE

- Mitrić Dragan, Razbojište tel. 698-400-kućni
0916698016-mobilni

      2.  PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA

a) ANAGALIS D.O.O. PODGORAČ

- Matković Damir, Našice     tel. 0916970211- mobilni
697-430- posao

- Balentić Zvonko, Podgorač tel. 698-500- kućni
0915238371-mobilni

- Marinović Danijel, Podgorač tel. 0915366050-mobilni

b) HANA VUKA d.o.o. BUDIMCI

- Bilić Pero, Osijek tel. 098299715- mobilni
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c) HANA PODGORAČ  d.o.o. PODGORAČ

- Vračarić Ivica, Podgorač tel. 687-011 - posao
0917950941- mobilni

      3.  MJESNI ODBORI

a) MJESNI ODBOR PODGORAČ

- Filković Željko                               tel. 698-140- kućni

b) MJESNI ODBOR STIPANOVCI

- Varga Stjepan tel. 697-024-kućni
c) MJESNI ODBOR KELEŠINKA

- Brnjak Antun tel.  697-066- kućni
 613-822- posao                       

d) MJESNI ODBOR KRŠINCI

- Štefančić Damir tel. 697-312-kućni
0915712541-mobilni

e) MJESNI ODBOR RAZBOJIŠTE

- Ladnjak Zvonko tel. 698-322-kućni
0919778729-mobilni

f) MJESNI ODBOR BIJELA LOZA

- Oljača Nedeljko    tel. 687-025-kućni
098305227-mobilni

g) MJESNI ODBOR BUDIMCI
    
- Beara Radovan tel. 693-112-kućni

0981905274 -mobilni
h) MJESNI ODBOR POGANOVCI

- Hozijan Zlatomir tel. 694-059-kućni
0915036867-mobilni

i) MJESNI ODBOR OSTROŠINCI

- Bošnjak Drago tel. 698-024-kućni

c) Rokovi:

- od početka do završetka žetve.

Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara
u predžetvenom i žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje
ostalih subjekata i svih žitelja u zaštiti objekata, dobara i površina (šume).
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IV. ZAKLJUČAK

           Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Našice, Dobrovoljna
vatrogasna društva i  mjesni  odbori  s  područja  Općine Podgorač provest će u okviru odobrenih
sredstava  iz  Proračuna  Općine  Podgorač  za  rad  u  2018.  godini,  a  pravni  subjekti  iz  oblasti
poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima.

 V.        Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 214-01/18-01/02
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                       Goran Đanić, v. r.  

26. Temeljem točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2018.  godini  ("Narodne novine",  broj  28/18.)  i  članka  50.  Statuta  Općine
Podgorač  ("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač"  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinski  načelnik  Općine
Podgorač  d o n o s i                                 

P L A N

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI
 ZA 2018. GODINU

     A)  PLANSKA DOKUMENTACIJA

IZRAĐENI DOKUMENTI:

1. Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Podgorač – izradio "Zavod za
unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, od 18. studenoga 2013. godine, dobiveno je
pozitivno mišljenje Vatrogasne zajednice Osječko – baranjske županije i Inspektorata
unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko - baranjske, usvojeno na 05. sjednici
Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  od  26.  veljače  2014.  godine,  a  Odluka  o
usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 1/14.

2. Plan  zaštite  od  požara  za  područje  Općine  Podgorač  –  izradio  "Zavod  za
unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, od 18. studenoga 2013. godine, dobiveno je
pozitivno  mišljenje  Inspektorata  unutarnjih  poslova  Policijske  uprave  Osječko  -
baranjske, Broj: 511-07-20/04-8711/2-13. MG od 07. siječnja 2014. godine, usvojeno
na 05. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 26. veljače 2014. godine, a
Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač",  broj
1/14.

3. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač za razdoblje 2008. – 2015.
godine – izradio Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, usvojeno na 17.
sjednici  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  od  13.  prosinca  2007.  godine  i
objavljeno u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 5/07. 
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U tijeku je izrada novog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač
za razdoblje 2018. – 2023. godine.

4. Odluka  o  agrotehničkim  mjerama  u  poljoprivredi  i  mjerama  za  uređivanje  i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač – izradio Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu, usvojeno na 04. sjednici Općinskog vijeća
Općine Podgorač od 03. prosinca 2009. godine i objavljeno u "Službenom glasniku
Općine Podgorač", broj 8/09.

5. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Podgorač – usvojena na 04.
sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 12. prosinca 2017. godine, a Odluka
o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 6/17.

6. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Podgorač - izradio "Zavod za unapređivanje
sigurnosti"  d.d.  Osijek,  Trg  Lava  Mirskog  3/III,  usvojen  Odlukom  Općinskog
načelnika Općine Podgorač od 02. siječnja 2018. godine, a Odluka o usvajanju je
objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 1/18.

DOKUMENTI KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2018. GODINE: 
   

1. Plan  motrenja,  čuvanja  i  ophodnji  te  propisati  mjere  zabrane  nekontroliranog  i
neovlaštenog pristupa i boravka na otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti,

2. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač za razdoblje 2018. – 2023.
godine.

B)  OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO

1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI 

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Podgorač korigirati
postojeće zapovjedništvo i postrojbe te ih uskladiti s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbe civilne
zaštite ("Narodne novine", broj 27/17.).

Općinsko vijeće Općine Podgorač je na svojoj 04. sjednici  od 12. prosinca 2017.
godine donijelo Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite  opće namjene Općine Podgorač,  a
Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 6/17.

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač čini:

 upravljačka skupina – 2 člana,
 1. operativna skupina – 9 pripadnika,
 2. operativna skupina – 9 pripadnika.

Svaka operativna skupina ima svog voditelja.

Materijalna  popuna postrojbe opće namjene oslanja  se na resurse udruga građana
čijim članovima se popunjavaju te na resurse Općine Podgorač.

Zborna mjesta okupljanja:

- Zgrada Općine Podgorač,
- Školsko dvorište OŠ "Hinka Juhna" Podgorač,
- Ambulanta Podgorač.
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Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  je  donio  Odluku  o  osnivanju  i  imenovanju
Stožera civilne zaštite Općine Podgorač od 8 članova, s načelnikom Stožera g. Josipom Mojzeš,
koji obnaša dužnost zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač. 

2. ŠUMSKE POVRŠINE

Na području Općine Podgorač ima 500 ha šumskih površina, podijeljenih u predjele
prema Klasifikaciji Hrvatskih šuma, Šumarija Našice i Koška.

Za  područje  Općine  Podgorač  za  šumske  predjele  (evidencija  "Hrvatskih  šuma")
zadužen je Josip Mojzeš, Podgorač, P. Preradovića 39, mob.091/6698-014.

Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih
putova i prosjeka u šumama – izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
(Prilog 1.).

Situacijski  prikaz  šumskih  površina  s  prosjekama  i  cestovnim  prometnicama  sa
stupnjevima  ugroženosti  -  izvadak  iz  Procjene  ugroženosti  od  požara  i  tehnoloških  eksplozija
(Prilog 2.).

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

Na području Općine Podgorač ima 8.540 ha obradivih poljoprivrednih površina, o
kojima skrbe pravne osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Podgorač te
se trebaju pridržavati propisanih agrotehničkih mjera.

Otvoreni  prostori  područja  Općine  Podgorač  podijeljeni  su  na  sektore  koji
obuhvaćaju šumske i 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 (4
x 6 sati ili 3 x 8 sati).

4. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE

Sačiniti popis raspoložive teške mehanizacije s planom aktiviranja.
Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Podgorač
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Podgorač
Rok: 15.05.2018. godine

5. 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 i Općinski načelnik Općine Podgorač
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Podgorač 
Rok: 01.06.2018. godine

6. Sačiniti  plan dežurstava dužnosnika Općine Podgorač za razdoblje 01.05. do
30.09.2018.  godine,  zaduženih  za  komunikaciju  između organa  nadležnih  za
sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba.
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Izvršitelj: DVD - i  i Općinski načelnik Općine Podgorač
Rok: 01.05.2018. godine

C)  STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/18-01/05
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

          OPĆINSKI NAČELNIK:
                    Goran Đanić, v. r.

27. Temeljem članka 8.  stavak 2.  i  članka 14.  Zakona o zaštiti  od požara  ("Narodne
novine", broj 92/10.), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač"  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač
d o n o s i                                 

P L A N
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I

GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE VISOKOG I VRLO VISOKOG INDEKSA
OPASNOSTI (PREDŽETVENO I ŽETVENO RAZDOBLJE) ZA 2018.

GODINU

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 razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada 2018. godine.

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 Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač.                               

Članak 3.

Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite
od požara u vrijeme pred žetvenog i žetvenog razdoblja.
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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 Našice, dužne su 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  Podgorač  za  šumske  predjele  (evidencija  "Hrvatskih  šuma")
zadužen je Josip Mojzeš, Podgorač, P. Preradovića 39, mob.091/6698-014.

Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih
putova i prosjeka u šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Situacijski  prikaz  šumskih  površina  s  prosjekama  i  cestovnim  prometnicama  sa
stupnjevima ugroženosti dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Članak 5.

Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama
u vrijeme  povećane  opasnosti  od  nastajanja  požara  uz  sudjelovanje  mjesnih  odbora,  DVD -  a
Podgorač,  lovačkih  društva,  ribolovnih  udruga  te  vlasnika  OPG -  a  organizirati  motriteljsko  –
dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je potrebno
naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjeseci lipnju, srpnju i kolovozu.

Motriteljsko  -  dojavne  ophodnje  opremljene  su  mobilnim  telefonskim  uređajem
(privatni  broj)  međusobno  razmijenjeni,  privatni  dalekozori  i  privatna  osobna  vozila  uz  vozila
DVD-a Podgorač i mehanizaciju poljoprivrednika.

Otvoreni  prostori  područja  Općine  Podgorač  podijeljeni  su  na  sektore  koji
obuhvaćaju šumske i 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 (4
x 6 sati ili 3 x 8 sati).

U važećem Planu  zaštite  od  požara  i  tehnoloških  eksplozija  za  područje  Općine
Podgorač naznačene su površine ophodnje, motrenja i čuvanja.

U slučaju nastajanja  požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG - a
odmah se mora obavijestiti DVD Podgorač, Županijski centar 112, vlasnici OPG - a  i Policijska
postaja Našice.     

Članak 6.

Nadzor  nad  elektroenergetskim  postrojenjima  i  uređajima  za  transformaciju  i
prijenos električne energije vrše zaposlenici određenog postrojenja. 

Pregled  lokacija  na  kojima  su  uskladištene  veće  količine  zapaljivih  tekućina  i
plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija.

Iz popisa slijedi:

1. Ina d.d. Zagreb – nadležnost Ine u pogledu osiguranja i zaštite,
2. "Našički vodovod" d.o.o. Našice - ima svoju zaštitarsku službu i zabranu pristupa 

nezaposlenim osobama,
3. Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i početnog 
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gašenja požara.

U  slučaju  nastajanja  požara  ili  nekog  drugog  događaja  na  trafostanicama  ili
energetskim  vodovima  potrebno  je  odmah  obavijestiti  DVD  Podgorač,  HEP Pogon  Našice  i
Policijsku postaju Našice.                        

Članak 7.

Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici  tvrtke "Cesting" d.o.o.
Osijek,  Nadcestarija  Našice.  U  slučaju  požara,  eksplozije  ili  nekog  drugog  akcidenta  prilikom
prijevoza lako zapaljivih tekućina,  eksplozivnih,  otrovnih i  drugih opasnih tvari,  obavješćuje se
Nadcestarija  Našice,  a  po potrebi  i  Sanitarna  inspekcija  ili  neka druga inspekcija  prema svojoj
nadležnosti te Policijska postaja Našice.         

Članak 8.

Preko područja Općine Podgorač nema izgrađenih željezničkih pruga.

Članak 9.

U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Podgorač kao
glavni nositelj zaštite od požara i kao stožerno, kvalitetno i u potpunosti opremljeno društvo za
koordinaciju  svih  sudionika  motriteljsko  -  dojavnih  ophodnji,  sa  stalnim  dežurstvom u bazi  tj.
sjedištu DVD - a i pasivnim dežurstvom.

Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15
minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Temeljem ovog Plana, DVD Podgorač je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti
na zaštiti od požara u predžetvenoj 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 Podgorač je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu
tehničke  opreme  i  sredstava  vatrogasnih  postrojbi  ("Narodne  novine",  broj  43/95.),  sukladno
Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 139/04. i 174/04.).

Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Podgoraču.
Sjedište  DVD-a  Podgorač  o  nastalim  požarima  izvješćuje  Županijski  centar  112,

Policijsku postaju Našice i druge službe po potrebi.

Članak 10.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač, na području
Općine Podgorač nema službenog odlagališta otpada.  Komunalni otpad prikuplja “Našički park”
d.o.o. Našice, Vinogradska 3 i odlaže na divlje odlagalište “Makloševac” i odlagalište u postupku
legalizacije “Pepelane”, na području Grada Našica. Na području Općine Podgorač postoji nekoliko
divljih odlagališta otpada, većinom manjih površina (naselje Podgorač, Kršinci, Budimci) od kojih
su  neka  djelomično  i  sanirana  iz  općinskih  sredstava.  Od  većih  divljih  odlagališta  ističe  se
“Razbojištanski pašnjak” u naselju Razbojište, ukupne površine oko 3 ha. Do odlagališta se dolazi
nerazvrstanom cestom od mjesnog groblja.

Eventualnu  pojavu  "divljih  deponija"  (neuređena  odlagališta  otpada)  na  rubnim
dijelovima područja Općine Podgorač uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat
će komunalni djelatnici Općine Podgorač.                              
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Članak 11.

Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2018. godine u sklopu Izvješća o
izvršenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.) pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Osijek.

III. PREVENTIVNE MJERE

Članak 12.

Zadužuje se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač da organizira
kraće predavanje ili 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 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. prosinca 2018. godine,

  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 Podgorač, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.).

Članak 14.
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Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je
Općinski načelnik Općine Podgorač.

Članak 15.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/18-01/06
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

      OPĆINSKI NAČELNIK:
     Goran Đanić, v. r.

PRILOG 1.

a) Mjesni odbori

R. br. Ime i prezime Mjesto Telefon

1. Željko Filković Podgorač 698-140

2. Stjepan Varga Stipanovci 697-024

3. Antun Brnjak Kelešinka 697-066

4. Damir Štefančić Kršinci 697-312

5. Zvonko Ladnjak Razbojište 698-322

6. Nedeljko Oljača Bijela Loza 687-025

7. Radovan Beara Budimci 693-112

8. Zlatomir Hozijan Poganovci 694-059

9. Drago Bošnjak Ostrošinci 698-024

b) DVD Podgorač

R. br. Ime i prezime Funkcija Mjesto Telefon

1. Danijel Vidačić zapovjednik Podgorač 091/369-8257

c) Lovačka društva

R. br. Ime i prezime Udruga Funkcija Mjesto Telefon

1. Vjekoslav Ivančić "Vepar 1946" predsjednik Podgorač 091/792-8148
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2. Mirko Ladnjak "Jastreb" predsjednik Ostrošinci  091/345-4614

3. Dragan Rajković "Fazan" predsjednik Budimci 091/161-1330

4. Josip Begović "Srna" predsjednik Poganovci 095/656-5663

5. Mario Puhanić "Srndač" predsjednik Kelešinka 098/223-685

28. Na  temelju  članka  20.  Pravilnika  o  sastavu  stožera,  načinu  rada,  te  uvjetima  za
imenovanje  načelnika,  zamjenika  načelnika  i  članova  stožera  civilne  zaštite  ("Narodne novine"
37/16. i  47/16.  -  ispravak),  članka 39. Zakona o lokalnoj  i  područnoj (regionalnoj)  samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač" broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

P L A N   P O Z I V A N J A

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODGORAČ

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Podgorač kao stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik
Općine Podgorač, imenuje Općinski načelnik Općine Podgorač.       

Stožer civilne zaštite Općine Podgorač pruža stručnu potporu Općinskom načelniku
Općine Podgorač u rukovođenju i koordiniranju snaga zaštite i spašavanja te upravlja i usklađuje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Općine Podgorač
u slučaju neposrednih prijetnji,  katastrofa ili  velike nesreće s ciljem sprječavanja,  ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Članak 2.

Neposrednu  prijetnju,  katastrofu  ili  veliku  nesreću  na  području  Općine  Podgorač
proglašava Općinski načelnik Općine Podgorač po svojoj odluci ili na prijedlog Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.

Članak 3.

Kad se proglasi neposredna prijetnja, katastrofa ili velika nesreća odmah se i žurno, u
pravilu poziva i aktivira Stožer civilne zaštite Općine Podgorač.     
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Članak 4.

Pozivanje  i  aktiviranje  Stožera  civilne  zaštite  Općine  Podgorač  nalaže  Načelnik
Stožera civilne zaštite Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Načelnik Stožera).       

Članak 5.

Članovi  Stožera  civilne  zaštite  Općine  Podgorač  pozivaju  se  u  pravilu,  putem
Županijskog centra 112, Područnog ureda Osijek.

Članak 6.

Za pozivanje članova Stožera civilne zaštite Općine Podgorač, Načelnik Stožera daje
pismeni ili usmeni (telefonski) nalog dežurnom djelatniku Županijskog centra 112.

Kod  izdavanja  naloga  Načelnik  Stožera,  može  odrediti  i  redoslijed  (prioritet)
pozivanja Stožera civilne zaštite.

Članak 7.

Načelnik  Stožera  može  pozvati  članove  Stožera  civilne  zaštite  Općine  Podgorač,
osobno ili putem Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu, a naročito ako su smanjene
mogućnosti Županijskog centra 112 u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće.

Članak 8.

Shema pozivanja  i  evidencija  s  podacima  članova  Stožera  civilne  zaštite  Općine
Podgorač je sastavni dio ovog Plana.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".        

Klasa:   810-05/18-01/07
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

     OPĆINSKI NAČELNIK:
   Goran Đanić, v. r.
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SHEMA POZIVANJA I EVIDENCIJA S PODACIMA

Sukladno Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/17.), članovi Stožera su:

RED.
BR.

IME I PREZIME ADRESA TELEFON FUNKCIJA

1. Josip Mojzeš
Podgorač, 
P. Preradovića 39

031/698-035
091/6698-014

zamjenik Općinskog načelnika,
načelnik Stožera

2. Jurica Požega Osijek,  
Vidove gore 12 A

091/16-12-199
pročelnik Upravnog odjela za 
općinsku samoupravu i upravu,
zamjenik načelnika Stožera

3. Zora Dragun-Šmital Osijek, Podravska 16 031/209-170
091/591-9843

djelatnik  Područnog  ureda  za
zaštitu  i  spašavanje  Osijek,
član Stožera

4. Petar Đanić Podgorač, 
Matije Gupca 4

091/972-0012
djelatnik  PU  osječko  –
baranjske, PP Našice, 
član Stožera

5. Stjepan Vukušić
Donji Miholjac, 
Trg A. Starčevića 9 098/253-526

djelatnik  VGI  "Karašica  –
Vučica", član Stožera

6. Viktor Lončarić
Našice, 
J. J. Strossmayera 96 091/931-0323

predstavnik HGSS-a, 
član Stožera     

7. Danijel Vidačić Podgorač, Kralja 
Tomislava 38

031/698-257
091/3698-257

zapovjednik Vatrogasne 
postrojbe DVD – a Podgorač, 
član Stožera

8. Brankica Petelin
Višnjevac, 
Lugarski put 38

031/354-172
098/560-326

liječnik Doma zdravlja 
Podgorač, član Stožera 

9. Mirko Gašić Našice,
Vladimira Nazora 18

031/614-044
091/792-7792

Djelatnik  Gradskog  društva
Crvenog  križa  Našice,  član
Stožera

Načelnik Stožera

Članovi Stožera civilne zaštite zapovjednik DVD-a Podgorač

    Članovi DVD-a Podgorač
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Shema pozivanja ovisi o vrsti neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće na
području  Općine  Podgorač,  dok  u  redovnim  okolnostima,  za  redovno  održavanje  sjednica
redoslijedom  u prethodnoj tablici.

O prioritetima pozivanja odlučuje Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Podgorač.

29. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač"
broj 1/13. i 1/18.), a povodom točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), Općinski načelnik Općine
Podgorač d o n o s i                                       

PLAN DEŽURSTAVA DUŽNOSNIKA OPĆINE PODGORAČ
 U PREDŽETVENOM I ŽETVENOM RAZDOBLJU

I.

Sukladno točki 6. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2018. godinu za
razdoblje  od 01.05.2018.  do 30.09.2018.  godine,  Plan dežurstava  dužnosnika Općine  Podgorač,
zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba, je
kako slijedi:

1. DVD Podgorač će dostaviti popis dežurstva svojih članova.

2. Općina Podgorač

Općinski načelnik – Goran Đanić, mob. 091/6698-013,
Zamjenik Općinskog načelnika – Josip Mojzeš, mob. 091/6698-014,
Zamjenica Općinskog načelnika -  Ljiljana Grbić, mob. 091/6698-015,
Predsjednica Općinskog vijeća – Ljiljana Zidar, mob. 091/1850-825,
Zamjenica predsjednice Općinskog vijeća – Sanja Kuruc, mob. 099/574-9489.

Dužnosnici će se međusobno dogovoriti i napraviti Plan dežurstva.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/18-01/08
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Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

      OPĆINSKI NAČELNIK:
   Goran Đanić, v. r.

30. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač"
broj 1/13. i 1/18.), a povodom točke 34. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), Općinski načelnik Općine
Podgorač  d o n o s i                             

POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE

I.

NAZIV
OPREME/STROJA ANAGALIS

OSATINA
GRUPA

HANA
VUKA VITULUS UKUPNO

BAGER - - - - -
KOMBINIRKA - - - - -
BULDOŽER - - - - -
UTOVARIVAČ 2 - 1 - 3
KAMION - - - - -
KAMION-KIPER - - - - -
KAMION S 
KRANOM - - - - -
PNEUMATSKI 
ČEKIĆ-BAGER - - - - -
PNEUMATSKI 
ČEKIĆ-HILTI - - - - -
LABUDICA - - - - -
AUTODIZALICA - - - - -
AUTODIZALICA S 
KOŠAROM - - - - -
TRANSPORTNO 
VOZILO-TERETNO - - - - -
TRANSPORTNO 
VOZILO-PUTNO 1 - 1 - 2
VILIČAR 1 - 1 - 2
KOMPRESOR 1 - 2 - 3
PRIKLJUČNA 
PRIKOLICA 12 8 23 - 43
LJESTVE - - - - -
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II.

Plan angažiranja  –  ovisno o  potrebi,  obavijest  vlasnicima  tvrtki  putem mobilnog
uređaja, a oni svoje djelatnike upućuju na lokaciju. 

Svi  sudionici  su  upoznati  sa  prostorom  (šumske  površine  sa  prosjekama,
poljoprivredne površine sa lenijama) Općine Podgorač i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na
lokaciju (cca 30 min).

III.

Ovaj Popis će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/18-01/09
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

      OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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31. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač"
broj, 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za prodaju rabljenog
službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač

I.

       U Povjerenstvo za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač
imenuju se:

- za predsjednika: Natalija Lukačić,  
    

- za zamjenika predsjednika: Igor Prpić,  

- za članove: 1. Nedeljko Oljača,                                            
2. Jurica Požega, dipl. iur.,                                             

  3. Dragan Mitrić.                                                                  

II.

Zadaci  Povjerenstva  za  prodaju  rabljenog  službenog  vozila  u  vlasništvu  Općine
Podgorač su priprema i provedba postupka prodaje putem javnog natječaja.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-04/18-01/03
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Urbroj: 2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                               Goran Đanić, v. r.  

32. Na temelju  članka 35.  stavak 2.  Zakona o vlasništvu  i  drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,
38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač",  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač
d o n o s i          

R J E Š E N J E

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
 rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač

I.

Utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj na Javnom natječaju za prodaju rabljenog
službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač Zvonko Valenčak iz Zoljana, Našička 15.

II.

Početna  cijena  iznosila  je  15.000,00  kn  (slovima:  petnaesttisućakuna),  a
najpovoljniju ponudu u iznosu od 16.000,00 kn (slovima: šesnaesttisućakuna)  dao je ponuditelj iz
točke I. ovog Rješenja.

III.

Ponuditelj iz točke I. ovog Rješenja, dužan je u roku od 15 dana od dana primitka
ovog Rješenja zaključiti Ugovor o kupoprodaji sa Općinom Podgorač.

o b r a z l o ž e n j e

Na temelju  Zaključka  Općinskog  načelnika  Općine  Podgorač  o  provedbi  javnog
natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač, Klasa: 406-03/18-
01/01; Urbroj: 2149/04-01/18-01 od 04. svibnja 2018. godine, Povjerenstvo za prodaju rabljenog
službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač raspisalo je  Javni natječaj za prodaju rabljenog
službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač,  marke PEUGEOT 407.

Natječaj  za  prodaju  rabljenog  službenog  vozila  u  vlasništvu  Općine  Podgorač
objavljen  je  u  Glasu  Slavonije  od  09.  svibnja  2018.  godine,  na  internetskoj  stranici  Općine
Podgorač i na Oglasnoj ploči Općine Podgorač.

Početna cijena iznosila je 15.000,00 kuna.
Otvaranje ponuda održano je dana 28. svibnja 2018. godine u službenim prostorijama
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Općine  Podgorač,  kada  je  nakon  razmatranja  svih  dostavljenih  ponuda  Povjerenstvo  utvrdilo
najpovoljniju.

Na temelju izloženog, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Klasa: 406-03/18-01/01  
Urbroj: 2149/04-01/18-06
Podgorač, 29. svibnja 2018.

                    OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                                Goran Đanić, v. r.

33. Na  temelju  članka  50.  Statuta  Općine  Podgorač  („Službeni  glasnik  Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.) i članka 12. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu
Opskrba električnom energijom

       
                                        

I.

Utvrđuje se da je u predmetu Opskrba električnom energijom, najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "Crodux plin" d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36.

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 109.758,81 kn
bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

III.

 "Crodux plin" d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, dužan je po primitku ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

o b r a z l o ž e n j e

Ovlašteni  predstavnici  Općine  Podgorač  proveli  su  postupak  jednostavne  nabave
roba u predmetu Opskrbe električnom energijom, evidencijski broj nabave 3/18., redni broj Plana
nabave za 2018. godinu br. 3. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez
poreza  na  dodanu  vrijednost  i  iznosi  194.600,00 kuna,  a  što  je  osigurano  Proračunom Općine
Podgorač za 2018. godinu.

Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).        
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Pozivi  za  dostavu  ponude  upućeni  su  dana  22.  ožujka  2018.  godine  na  adrese
slijedećih gospodarskih subjekata:

1. "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6,
2. "HEP – Opskrba" d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
3. "Proenergy" d.o.o. Zagreb, Ulica Josipa Marohnića 1.                        

Istodobno  sa  slanjem  poziva  za  dostavu  ponuda  gore  navedenim  gospodarskim
subjektima, poziv za dostavu ponuda objavljen je i na internetskim stranicama Općine Podgorač. 

Ukupno su zaprimljene 3 (tri) ponude, i to:  

1. "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6,
2. "HEP – Opskrba" d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
3. "Crodux plin" d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36.

Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "Crodux plin" d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36.

Klasa : 400-08/18-01/04
Urbroj : 2149/04-01/18-09
Podgorač, 10. travnja 2018.

         OPĆINSKI NAČELNIK:
     Goran Đanić, v. r.
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34. Na  temelju  članka  50.  Statuta  Općine  Podgorač  („Službeni  glasnik  Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.) i članka 12. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu
Financijski leasing za nabavu službenog vozila

       
                                        

I.

Utvrđuje  se  da  je  u  predmetu  Financijski  leasing  za  nabavu  službenog  vozila,
najpovoljniju ponudu dao ponuditelj "Euroleasing" d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 98.

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 145.088,52 kn
bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

III.

 "Euroleasing"  d.o.o.  Zagreb,  Remetinečka  cesta  98,  dužan  je  po  primitku  ove
Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

o b r a z l o ž e n j e

Ovlašteni  predstavnici  Općine  Podgorač  proveli  su  postupak  jednostavne  nabave
usluge u predmetu Financijski leasing za nabavu službenog vozila, evidencijski broj nabave 29/18.,
redni broj Plana nabave za 2018. godinu br. 29. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i  iznosi 136.000,00 kuna,  a što je osigurano
Proračunom Općine Podgorač za 2018. godinu.

Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
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točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).        
Pozivi  za  dostavu  ponude  upućeni  su  dana  22.  ožujka  2018.  godine  na  adrese

slijedećih gospodarskih subjekata:

1. "Erste&Steirmarkische S-Leasing" d.o.o. Zagreb, Zelinska 3,
2. "Porsche leasing" d.o.o. Zagreb, Velimira Škorpika 21,
3. "Euroleasing" d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 98.           

Istodobno  sa  slanjem  poziva  za  dostavu  ponuda  gore  navedenim  gospodarskim
subjektima, poziv za dostavu ponuda objavljen je i na internetskim stranicama Općine Podgorač. 

Ukupno je zaprimljena 1 (jedna) ponuda, i to:  

1. "Euroleasing" d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 98.   
        

Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je jedinu, a samim time i
najpovoljniju ponudu dao ponuditelj "Euroleasing" d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 98.

Sukladno članku 298. stavak 9.  Zakona o javnoj  nabavi  ("Narodne novine",  broj
120/16.), neće se poništiti postupak nabave, jer su za izvršenje predmeta nabave osigurana sredstva
u Proračunu Općine Podgorač za 2018. godinu.

Klasa : 400-08/18-01/03
Urbroj : 2149/04-01/18-09
Podgorač, 10. travnja 2018.

         OPĆINSKI NAČELNIK:
     Goran Đanić, v. r.
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35. Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati  na  temelju  ugovora  o  povjeravanju  komunalnih  poslova  ("Službeni  glasnik  Općine
Podgorač", broj 8/09.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač",
broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

O D L U K U

o objavi javnog natječaja za poslove održavanja
 nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač

I.

Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač provesti će
se postupak javnog natječaja.

II.

Javni  natječaj  iz  točke  I.  ove  Odluke  biti  će  objavljen  u  dnevnom  tisku,  na
internetskim stranicama Općine Podgorač i na oglasnoj ploči Općine Podgorač.              

III.

Postupak javnog natječaja, odnosno pripreme, otvaranja, pregleda i ocjene ponuda
provodi  Povjerenstvo za pripremu i  provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na području Općine Podgorač.

IV.

Odluku  o  izboru  najpovoljnije  ponude  donosi  Općinsko  vijeće  na  prijedlog
Povjerenstva iz točke III. ove Odluke.

V.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  biti  će  objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/18-01/04
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

            OPĆINSKI NAČELNIK:
                     Goran Đanić, v. r.    

36. Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj
120/16.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13. i
1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

O D L U K U

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i pripremu i provedbu
postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Rekonstrukcija
kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Ante Starčevića u Poganovcima              

  

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se:     
 

– početak i odabir postupka nabave,
– Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, koje će provesti  zakonom utvrđene radnje

vezane uz nabavu predmeta nabave.

II.

Otvoreni postupak javne nabave započinje danom slanja obavijesti o nadmetanju u
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

III.

Javni  naručitelj  za  radove  koji  su  predmet  nabave  je  Općina  Podgorač,  Trg  P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.

IV.

Odgovorna  osoba  javnog  naručitelja  je  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  Općine
Podgorač.       

V.
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Predmet  nabave  je  Rekonstrukcija  kolnika  i  oborinske  odvodnje  u  Ulici  Ante
Starčevića u Poganovcima.                                   

Referentni  broj  CPV –  e  nomenklature  (Jedinstvenog  rječnika  javne  nabave)  je
45233120-6.

Evidencijski broj javne nabave je 24/18.
Planom nabave za 2018. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 24.

VI.

Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavlja Stručno povjerenstvo za javnu
nabavu.

U Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:

1. Damir Bajsić, dipl. iur. – voditelj,
2. Jurica Požega, dipl. iur. – član.

Članovi  Stručnog  povjerenstva  za  javnu  nabavu  posjeduju  važeći  certifikat  u
području javne nabave.

VII.

Administrativno - tehničke poslove za Stručno povjerenstvo za javnu nabavu obavlja
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.

VIII.

Procijenjena  vrijednost  nabave  temeljena  je  na  ukupnom  iznosu,  bez  poreza  na
dodanu vrijednost i iznosi 1.000.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2018. godinu.

IX.

Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka je članak 86. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).            

X.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

 
XI.

Odluku  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  u  postupku  javne  nabave  donosi
Općinski načelnik Općine Podgorač.

XII.

Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom o nabavi.
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XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  biti  će  objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 400-08/18-01/05
Urbroj: 2149/04-01/18-01
Podgorač, 16. travnja 2018.
                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                           Goran Đanić, v. r.    

37. Na  temelju  članka  50.  Statuta  Općine  Podgorač  („Službeni  glasnik  Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za adaptaciju i uređenje poljskih puteva
 na području Općine Podgorač

I.

Za adaptaciju i uređenje poljskih puteva na području Općine Podgorač prihvaća se
ponuda tvrtke Prijevoz i trgovina "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 63.600,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesettritisućešestokuna).                                                                                     

III.

Prijevoz i trgovina "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57,
dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  biti  će  objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/18-01/05



210

Urbroj : 2149/04-01/18-02
Podgorač, 08. svibnja 2018.

         OPĆINSKI NAČELNIK:
                                  Goran Đanić, v. r.

     

38. Na  temelju  članka  50.  Statuta  Općine  Podgorač  („Službeni  glasnik  Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za izgradnju nogostupa u Kršincima

I.

Za izgradnju  nogostupa  u  Kršincima  prihvaća  se  ponuda  tvrtke  "Grapa"  d.o.o.
Osijek, Breznička 6.   

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 63.633,50 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesettritisućešestotridesettrikuneipedesetlipa).

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  biti  će  objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/18-01/05
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Urbroj : 2149/04-01/18-02
Podgorač, 10. svibnja 2018.

         OPĆINSKI NAČELNIK:
                                  Goran Đanić, v. r.

39. Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  održivom  gospodarenju  otpadom  („Narodne
novine“,  broj  94/13.  i  73/17.)  i  članka 50.  Statuta  Općine Podgorač („Službeni  glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Ovim  Zaključkom  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  utvrđuje  nacrt  Plana
gospodarenja  otpadom Općine  Podgorač  za  razdoblje  2018.  –  2023.  godine  i
upućuje ga na Javnu raspravu.

2. Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje
2018. – 2023. godine može se izvršiti u vijećnici Općine Podgorač, Trg Pavla
Pejačevića 2, počevši od 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine,
svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, a isti će biti objavljen i na službenim
internetskim stranicama Općine Podgorač (www.podgorac.hr).

3. Građani  i  udruge  mogu  svoja  očitovanja,  mišljenja,  primjedbe  i  prijedloge  u
pisanom  obliku  dostaviti  tijekom  cijelog  razdoblja  trajanja  javnog  uvida,  a
najkasnije do 23. svibnja 2018. godine. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i
prijedlozi na nacrt Plana moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime odnosno
naziv, te adresu podnositelja. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave
svoja  očitovanja,  mišljenja,  primjedbe  i  prijedloge,  smatrati  će  se  da  su  isti
suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

4. Za objavu Javne rasprave o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Podgorač
za  razdoblje  2018.  –  2023.  godine  zadužuje  se  Upravni  odjel  za  općinsku
samoupravu i upravu.  

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 351-01/15-01/06
Urbroj: 2149/04-01/18-07

http://www.podgorac.hr/
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Podgorač, 19. travnja 2018.

  OPĆINSKI NAČELNIK:
            Goran Đanić, v. r.

40. Na temelju  članka 35.  stavak 2.  Zakona o vlasništvu  i  drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,
38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
("Službeni  glasnik  Općine  Podgorač",  broj  1/13.  i  1/18.),  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač
d o n o s i                                                               

Z  A  K  L J  U  Č  A K

1. Pokreće  se  postupak  prodaje  rabljenog  službenog  vozila  u  vlasništvu  Općine
Podgorač, marke PEUGEOT 407.

2. Prodaja službenog vozila iz točke 1. ovog Zaključka provesti će se putem Javnog
natječaja.            

3. Postupak  pripreme  i  provedbe  prodaje  povjerava  se  Povjerenstvu  za  prodaju
rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Podgorač.                                 

4. Početna cijena određuje se u iznosu od 15.000,00 kuna.
5. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke 3. ovog Zaključka da izvrši pregled vozila, utvrdi

njegovo stanje te o tome sačini zapisnik.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".      

Klasa : 406-03/18-01/01
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.
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                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                                 Goran Đanić, v. r.  

41. Na  temelju  članka  29.  stavak  5.  Zakona  o  poljoprivrednom zemljištu  ("Narodne
novine", broj 20/18.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“,
broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Ovim  Zaključkom  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  utvrđuje  prijedlog
Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  Republike
Hrvatske na području Općine Podgorač i upućuje ga na Javni uvid.

2. Javni  uvid  u  prijedlog  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač može se izvršiti u
vijećnici Općine Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, počevši od 23. svibnja 2018.
do 06. lipnja 2018. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, a uvid u
isti  moguć  je  i  na  službenim  internetskim  stranicama  Općine  Podgorač
(www.podgorac.hr).

3. Zainteresirane osobe mogu dati  prigovore na prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Podgorač tijekom cijelog razdoblja  trajanja  Javnog uvida,  a  najkasnije  do 06.
lipnja  2018.  godine.  Pisani  prigovori  na prijedlog Programa moraju  biti  čitko
napisani, uz ime i prezime odnosno naziv, te adresu podnositelja.

4. Za objavu Obavijesti o početku Javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Podgorač zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.          

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 320-01/18-01/04
Urbroj : 2149/04-01/18-01   
Podgorač, 22. svibnja 2018.        

http://www.podgorac.hr/
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  OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

01. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), a u svezi odredaba Zakona o
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15.), Stožer civilne zaštite Općine Podgorač na
02. sjednici od 04. svibnja 2018. godine, donio je                              

P L A N 
RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 ZA 2018. GODINU

I.

Plan rada Stožera civilne zaštite za 2018. godinu je:

1. Održati najmanje dvije sjednice Stožera i to: u proljeće (ožujak – travanj) i u jesen 
(listopad - studeni),

2. Izvršiti korekciju zapovjedništva i postrojbi,
3. Upoznati se s Planom motrenja, čuvanja i ophodnji u predžetvenom i žetvenom 

razdoblju za 2018. godinu,
4. Pregledati stanje podrumskih prostorija na području Općine Podgorač,
5. Napraviti program potrebnih radova za njihovo čišćenje i uređenje, s financijskim 

potrebama,
6. U dogovoru s Općinskim načelnikom Općine Podgorač organizirati radnu akciju i 

očistiti podrumske prostorije, uz angažman komunalnog poduzeća "Našički park" 
d.o.o. Našice, zbog odvoza komunalnog otpada,

7. Napraviti edukacijski letak za mještane pred požarnu sezonu,
8. Pozvati izvršitelje Plana motrenja s područja Općine Podgorač na sastanak i dogovor 

oko provedbe mjera u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, koje će oni proslijediti svojim 
članovima,

9. Izvršiti osposobljavanje članova Stožera i postrojbi.

II.
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Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/18-01/02
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

           NAČELNIK STOŽERA:            
        Josip Mojzeš, v. r.

02. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), Stožer civilne zaštite Općine
Podgorač na 02. sjednici od 04. svibnja 2018. godine, donio je        

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA
 ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI PODGORAČ

1. VATROGASNE POSTROJBE

Na području Općine Podgorač nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluju
dobrovoljna vatrogasna društva.  Prema Planu zaštite  od požara i  tehnoloških  eksplozija  Općine
Podgorač u slučaju velikog požara DVD Podgorač je središnje vatrogasno društvo, koje uz ostala
dobrovoljna  vatrogasna društva  (DVD Stipanovci,  DVD Kelešinka,  DVD Kršinci  i  DVD Vuka
Razbojište) operativno pokriva područje Općine Podgorač.  

Za potrebe rada DVD - a,  članovi  raspolažu vatrogasnim domom i spremištem s
kolnim ulazom.  Na prostorijama  vatrogasnog  doma nalazi  se  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  fiksnim  i
mobilnim uređajima pozivom na 193, dok se operativni dio vatrogasne intervencije obavlja putem
mobilnih uređaja i uključivanjem električne sirene (provjera rada svake prve nedjelje u mjesecu).

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 Općinskog načelnika Općine Podgorač.

Po završetku akcije zapovjednik je dužan sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom
centru 112 Osijek i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
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Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće
ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe
koja je prva započela s intervencijom.

Kada  je  na  mjesto  događaja  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 raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje
nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 

Kada  događaj  prelazi  granice  Općine  Podgorač  zapovijedanje  vatrogasnom
intervencijom  preuzima  zapovjednik  vatrogasnih  postrojbi  vatrogasne  zajednice  Našice  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
zaštite  i  spašavanja,  upravljanje  intervencijom preuzima  Zapovjedništvo  u radu kojeg  sudjeluje
županijski vatrogasni zapovjednik. 

U  slučaju  da  nema  dovoljno  vatrogasaca,  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač
angažirati će dodatne ljude po članku 37. Zakona o vatrogastvu. U slučaju nastanka događaja koji
nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme,
Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  ili  osoba  koju  on  za  to  ovlasti,  na  zahtjev  županijskog
vatrogasnog  zapovjednika,  zamjenika  ili  njegovog  pomoćnika  može  narediti  sudjelovanje  svih
sposobnih  osoba s  dotičnog područja  starijih  od  18  godina  u obavljanju  pomoćnih  vatrogasnih
poslova.  Također  može  se narediti  stavljanje  na  raspolaganje  alat,  prijevozna,  tehnička  i  druga
sredstva za potrebe intervencije. 

Općina  Podgorač  je  sačinila  popise  osoba  po  udrugama  koji  su  podijeljeni  i
organizirani po grupama i zaduženi za određeno područje s imenovanim voditeljima grupa.

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 Podgorač i njezin zapovjednik  u suradnji s  Općinskim načelnikom Općine
Podgorač.

4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA

Redoslijed uključivanja članova vatrogasne postrojbe Podgorač, ujedno i redoslijed
stavljanja u pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na događaj sukladno
svom ustrojstvu. 

Uključivanje   drugih  vatrogasnih  postrojbi  određivati  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 Podgorač.      

Pripadnici HV - e angažiraju se prema planu Uključivanja u intervencije koji donosi
glavni vatrogasni zapovjednik RH.  
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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 lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju
vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje. 

Općina Podgorač u suradnji sa svojom dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom, 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  Našice svojim  planovima te
Općina Podgorač.   

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 Podgorač.     

Općina Podgorač 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 Podgorač i to zgrada
Općine Podgorač u kojoj je smještena općinska uprava i zgrada DVD - a Podgorač.   

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 Podgorač (Općinski načelnik Općine Podgorač)
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 Podgorač 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
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Čim  intervencija  u  prostoru  traje  više  sati  dolazi  do  potrebe  za  pojedinačnim
dopunjivanjem gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva. 

Općina  Podgorač  u  suradnji  s  dobrovoljnom  vatrogasnom  postrojbom  Podgorač
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  razrađen  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  više  ne  predstavlja  problem  zbog  dobro  razvijene
vodovodne infrastrukture, osim u naseljima Budimci i Poganovci.

U ta dva naselja potrebno je koristiti prirodne bunare i okolne prirodne vodotoke iz
kojih se mogu osigurati dovoljne količine vodom za gašenje požara.

Dobrovoljna  vatrogasna  postrojba  dužna  je  odrediti  mjesta  opskrbe  vodom  u
dovoljnim količinama i posjedovati popis.

Za distribuciju pitke vode zadužena je tvrtka "Našički vodovod" d.o.o. Našice koje
distribuira vodu za područje Općine Podgorač.  

f)  SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA

Sustav vatrogasnih radio veza je u  organizaciji MUP – a, odnosno DUZIS - 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 osječko – baranjske pozvati  pirotehničara ili  HCR za više
ugroženo područje. Prisustvo 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 Podgorač.

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, ambulante Podgorač i Budimci i njihove brojeve telefona. 
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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. 

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"  Našice  (Tel.  617-002).  Distributer  je  u  mogućnosti
izvršiti određena isključivanja  ili uputiti svoje dežurne ekipe na teren na prostoru cijele županije. 

 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" Osijek ima stalno 24 - satno dežurstvo, te odrađuju sve poslove
vezane  za  održavanje  državnih  i  županijskih  cestovnih  pravaca.  U  slučajevima  postavljanja
prometnih  znakova,  uklanjanja  prepreka  i  drugih  situacija  na  spomenutim  cestama  za  kontakt
koristiti službu, nadcestarija Našice.  

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 I STUPANJE NA SNAGU

Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne
novine", broj 58/93., 33/05., 107/07. i 38/09.) i Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj
139/04. i 174/04.) 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 i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".
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Klasa:   810-05/18-01/04
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

           NAČELNIK STOŽERA:            
        Josip Mojzeš, v. r.

03. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2018. godini ("Narodne novine", broj 28/18.), Stožer civilne zaštite Općine
Podgorač na 02. sjednici od 04. svibnja 2018. godine, donio je      

FINANCIJSKI PLAN

 ZA POŽARNU SEZONU 2018. GODINE

I.

Proračunom Općine Podgorač za 2018. godinu predviđena su financijska sredstva
kako slijedi:

1. Civilna zaštita

Stožer civilne zaštite     20.000,00
Postrojbe civilne zaštite     5.000,00

2. Vatrogastvo

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe       170.000,00
Vatrogasna zajednica Našice    10.000,00

3. Ostalo

Crveni križ   18.000,00
Hrvatska gorska služba spašavanja     2.000,00

UKUPNO:          225.000,00

II.
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Ovaj Plan će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".   

Klasa:   810-05/18-01/03
Urbroj:  2149/04-01/18-01
Podgorač, 04. svibnja 2018.

         NAČELNIK STOŽERA:            
      Josip Mojzeš, v. r.  
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Izdaje:  Općina  Podgorač  – Glavni  i  odgovorni  urednik:  Jurica  Požega,  dipl.  iur.  –  Redakcija  i
uprava: Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 031/698-014,
www.podgorac.hr,  e-mail:  opcinapodgorac@podgorac.hr Cijena  pojedinog  broja  je  10,00  kn,  a
godišnja  pretplata  100,00  kn.  Pretplata  se  vrši  uplatom  na  žiro  –  račun  broj:
HR9225000091834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 67 7706 – OIB pravne
osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom "za Službeni glasnik Općine Podgorač".

mailto:opcinapodgorac@podgorac.hr
http://www.podgorac.hr/
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