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Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru Mandatnog
povjerenstva.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke
imenuju se:
1. Tihomir Majstorović, za predsjednika
2. Mario Majstorović, član
3. Davor Pernar, član

Članak 3.

Kataloga

informacija općine Špišić Bukovica

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva

Članak 2.

potpredsjednika

Općinskog vijeća općine Špišić Bukovica

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

Špišić
9

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u ˝Službenom vjesniku˝ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/13-01/06
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.06.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Ovlašteni predstavnik Ureda Državne
uprave Virovitičko podravske županije:
Mirjana Vukomanović, dipl.iur.,v.r.
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Na temelju članka 7. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica («Službeni
vjesnik» 2/13) Mandatno povjerenstvo Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica podnosi

IZVJEŠĆE
Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici
održanoj dana 11. travnja 2013. godine, donijela
je Odluku kojom je određen dan održavanja
lokalnih izbora za 19. svibnja 2013. godine.
U popis birača Općine Špišić Bukovica za
navedene izbore bilo je upisano ukupno 3.486
birača, a svoje su pravovaljane kandidacijske
liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica predložile:
- Hrvatska demokratska zajednica (HDZ),
Hrvatska stranka prava dr.Ante Starčevića
(HSP AS),
- Hrvatski demokratski savez slavonije i
baranje (HDSSB),
- Hrvatska seljačka stranka (HSS),
- Hrvatska stranka prava (HSP), Nezavisni
seljaci hrvatske(NHS), Stranka penzionera
(SP),
- Socijaldemokratska
partija
Hrvatske
(SDP),
Hrvatska
narodna
strankaLiberalni demokrati (HNS).
Na izbore za članice/članove Općinskog vijeća
Špišić Bukovica izašlo je 1.626 birača, odnosno
46,64 %, a nevažećim je proglašeno 74 glasačkih
listića, odnosno 4,55 %.
Birači su svoje važeće glasove podijelili na
slijedeći način:
- kandidacijska lista Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ), Hrvatska stranka prava
dr.Ante Starčevića (HSP AS), dobila je
716 glasova, odnosno 46,13 % i osigurala
7 mjesta u Općinskom vijeću Općine Špišić
Bukovica,
- kandidacijska
lista
Hrvatskog
demokratskog saveza Slavonije i Baranje
(HDSSB) je na izborima dobila 189 glasova,
odnosno 12,18 %, i osigurala 1 mjesto u
Općinskom vijeću Općine Špišić Bukovica,
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- kandidacijska lista Hrvatske seljačke
stranke dobila je 269 glasova, odnosno
17,33 %, i osigurala 2 mjesta u Općinskom
vijeću Općine Špišić Bukovica,
- kandidacijska lista Hrvatske stranke prava
(HSP), Nezavisni seljaci hrvatske (HNS),
Stranka Penzionera (SP) je na izborima
dobila 90 glasova, odnosno 5,80 %,
- kandidacijska lista Socijaldemokratske
partije Hrvatske (SDP), Hrvatska narodna
stranka-Liberalni demokrati (HNS), dobila
je 288 glasova odnosno 18,56% i osigurala
3 mjesta u Općinskom vijeću Općine Špišić
Bukovice .
Prema ostvarenim rezultatima za članove
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica
izabrani su:
- sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ), Hrvatska stranka prava
dr.Ante Starčevića (HSP AS): Hrvoje
Miler, Rudolf Ilić, Ivica Lulić, Blaženka
Majstorović, Tihomir Majstorović, Vlado
Giba, Davor Pernar,
- sa kandidacijske liste Socijaldemokratske
partije Hrvatske (SDP), Hrvatske narodne
stranke - Liberalni demokrati (HNS): Matej
Ivoš, Mirjana Veličan, Vlatka Boj,
- sa kandidacijske lista Hrvatske seljačke
stranke (HSS): Damir Hrvoić, Miroslav
Čor,
- sa
kandidacijske
lista
Hrvatskog
demokratskog saveza Slavonije i Baranje
(HDSSB): Dubravko Bedeković.
Obzirom da izabranom vijećniku Općinskog
vijeća Hrvoju Miler, mandat u Općinskom vijeću
miruje po sili zakona poradi činjenice da je
na izborima održanim 02. lipnja 2013. godine
izabran na dužnost Općinskog načelnika Općine
Špišić Bukovica, sukladno članku 81. stavak 3.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12) koalicija političkih stranaka HDZ –
HSP AS predložila je neizabranog kandidata s iste
liste Majstorović Maria kao njegovog zamjenika,
(Odluka se nalazi u prilogu ovog Izvješća).
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Izabranom vijećniku Općinskog vijeća Ilić
Rudolfu, mandat u Općinskom vijeću miruje po
sili zakona poradi činjenice da je na izborima
održanim 02. lipnja 2013. godine izabran na
dužnost zamjenika Općinskog načelnika Općine
Špišić Bukovica. Sukladno članku 81. stavka 3.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12) koalicija političkih stranaka HDZHSP AS predložila je Šantić Alena neizabranog
kandidata s iste liste kao njegovog zamjenika
(Odluka se nalazi u prilogu ovog Izvješća).
Damir Hrvoić izabran sa liste Hrvatske
seljačke stranke izjavio je da želi staviti svoj
mandat u mirovanje iz osobnih razloga sukladno
članku 79. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“ broj 144/12). Hrvatska seljačka stranka
je kao njegovog zamjenika sukladno članku 81.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12) predložila Berislava Zelenbrz,
neizabranog kandidata s iste liste (Odluka se
nalazi u prilogu ovog Izvješća)
U Špišić Bukovici, 17. lipnja 2013. godine.
Predsjednik:
Članovi:
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanje
Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru Odbora za izbor i
imenovanje.

Članak 2.
U Odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Vlado Giba, za predsjednika
2. Blaženka Majstorović, za potpredsjednika
3. Alen Šantić, član
4. Miroslav Čor, član
5. Vlatka Boj, član.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u ˝Službenom vjesniku˝ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/13-01/07
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.06.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjedatelj:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica imenuje se g. Tihomir
Majstorović.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u ˝Službenom vjesniku˝ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/13-01/08
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.06.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjedatelj:
Ivica Lulić, v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica imenuje se g. Davor Pernar iz
Špišić Bukovice.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u ˝Službenom vjesniku˝ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/13-01/09
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.06.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine 28/10) i članka
44. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik “ broj 02/13), Općinski načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 15.04.2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o osnovici za obračun
plaće službenika i namještenika Općine Špišić
Bukovica.
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Osnovica za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Špišić Bukovica iznosi
3.000,00 kuna.

Članak 3.
Donošenjem ove Odluke prestaje se
primjenjivati Odluka o osnovici za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Špišić
Bukovica (Klasa: 120-01/10-01/5, ur.broj:
2189/06-01-10-1, od 26. srpnja 2010. godine) i
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici za
obračun plaće službenika i namještenika Općine
Špišić Bukovica (Klasa: 120-01/10-01/5, ur.broj:
2189/06-01-10-2, od 10. listopada 2010. godine).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/13-01/3
Ur.broj: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica, 15.04.2013. godine
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)
Načelnik Općine Špišić Bukovica dana 16.
svibnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire
Općina Špišić Bukovica, a u cilju ostvarivanja
prava na pristup informacijama u smislu Zakona
o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ br. 25/13).

Članak 2.
Informacija u smislu ove Odluke je napisani,
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nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni,
optički, elektronički ili drugi zapis podataka
u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu
cjelinu a koji posjeduje, kojim raspolaže ili
nadzire Općina Špišić Bukovica.
Informacija iz stavka 1. Ovog članka koje
Općina Špišić Bukovica posjeduje, kojima
raspolaže ili koje nadzire sadržane su u Katalogu
informacija Općine Špišić Bukovica koji čini
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Korisnik prava na informaciju koji zatraži
pristup informaciji izradom preslike dokumenata
koji sadrži traženu informaciju ili na način koji
razumijeva prethodno skeniranje dokumenta,
dužan je platiti naknadu sukladno Odluci o
visini naknade stvarnih materijalnih troškova
koje plaća korisnik prava na pristup informaciji
Klasa:400-01/11-01/60; Urbroj:2189/06-01-11-1
od 19.08.2011.
Naknada se uplaćuje u korist proračuna
Općine Špišić Bukovica, na žiro-račun broj:
2412009-1844900008, model 68, poziv na broj:
5789-OIB (pravne i fizičke osobe), svrha naknade
–naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 4.
Način ostvarivanja prava na pristup
informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju
službenika za informiranje.
Korisniku prava na pristup informacijama
omogućit će se pravo na pristup informacijama u
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku
od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju da Općina Špišić Bukovica ne
posjeduje, raspolaže ili ne nadzire traženu
informaciju dužna je u roku od 8 dana od
zaprimanja zahtjeva isti ustupiti tijelu koje
posjeduje traženu informaciju o čemu je dužna
obavijestiti podnositelja zahtjeva.
Rok za ostvarivanje prava na pristup
informacije može se produžiti na 30 dana ako se:
- informacija mora tražiti izvan službenih
prostorija Općine Špišić Bukovica
- jednim zahtjevom traži veći broj različitih
informacija.

Strana 5
Članak 5.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama,
neposrednim pružanjem informacija korisniku,
uvidom u dokumente i pravljenjem preslika,
omogućit će se u vrijeme koje odredi službenik za
informiranje, u okviru radnog vremena Općine.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustrojstvu kataloga informacija
Općine Špišić Bukovica KLASA: 011-02/0401/01, URBROJ: 2189/06-03-04-2 od 13.04.2004.
godine.

Članak 7.
Ova Odluka zajedno s Katalogom informacija
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
KLASA: 008-01/13-01/06
URBROJ: 2189/06-01-13-1
U Špišić Bukovici, 16.05.2013.
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 35.st.1.t.2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) u svezi s člankom 3.
Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”
58/93, 33/05 i 107/07), Programom aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
(„Narodne novine“ 56/13), te sukladno čl. 44.
Statuta Općine Špišić Bukovica («Službeni
vjesnik» broj 02/13) Načelnik Općine Špišić
Bukovica dana 16. svibnja 2013. godine, donosi

PLAN AKTIVNOSTI
u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvi
2013. godine
U Općini Špišić Bukovica živi 4900
stanovnika. U njoj je smješteno 7 naselja i to: Špišić
Bukovica, Lozan, Vukosavljevica, Rogovac,
Bušetina, Okrugljača i Novi Antunovac.
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Stanovništvo se bavi isključivo poljoprivredom
uzgajajući žitarice, duhan, voće i povrće.
S obzirom da se približava žetva potrebno je
provesti određene aktivnosti oko preventivnih
mjera zaštite od požara za vrijeme žetve u toku
2013. godine.
U Općini Špišić Bukovica postoje 5
dobrovoljnih vatrogasnih društva i to u Špišić
Bukovici, Vukosavljevici, Bušetini, Lozanu
i Okrugljači koja su udružena u vatrogasnu
zajednicu Općine Špišić Bukovica.
Iz gore navedenih pripremljenih radnji Općina
Špišić Bukovica donosi Plan zaštite od požara u
žetvi 2013. godine.
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI
2013. GODINU
Tokom žetve i neposredno pred žetvu provest
će se ove aktivnosti:
a) organizirati nadzor nad zasijanim površinama
putem čuvara polja ili na drugi način, kako
bi se eventualno nastali požar primijetio
blagovremeno i izvršila dojava najbližoj
vatrogasnoj jedinici najkraćim putem broj
112, 193 ili 721-770 Vatrogasnoj postaji PU
Virovitičko-podravskoj.
U tom slučaju koristiti će se UKV uređajima
raketara za protugradnu obranu koji djeluje u
mjesnim odborima na području općine Špišić
Bukovica.
b) osobitu pažnju prilikom osmatranja potrebno
je obratiti na pojaseve strnih usjeva zasijanih
uz prometnice, razne objekte i rubove šuma,
jer se smatra da upravo na tim mjestima požar
može najčešće nestati.
c) Kod timskog rada kombajna na skidanju strnih
usjeva na velikim kompleksima potrebno
je poduzeti slijedeće požarno-preventivne
mjere:
- osigurati stalnu prisutnost jednog traktora s
prikopčanim višebraznim plugom, s kojim
će se u slučaju požara izvršiti preoravanje
zemljišta, kako bi se spriječilo širenje po
kompleksu.
Ovo vrijedi i za velike komplekse strnih
usjeva uz željezničke pruge i magistralne
putove prije početka rada kombajna, tj. od
početka zriobe i mogućnosti nastanka požara.
- osigurati stalnu prisutnost cisterne sa vodom
sadržine 3000 do 5000 litara prikopčane za
poseban traktor, a po mogućnosti osigurati

d)

-

e)
-

-

f)

g)

h)
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i prisutnost jednog traktora sa nošenom
prskalicom punom vode s priključenim
njivskim uređajima za prskanje.
kod velikih kompleksa zasijanih strnih
usjevima, kad su u punoj zrelosti, a ne mogu
još doći na red za kombajniranje, treba da se
poduzme slijedeće:
da se pojasevima uz prugu izvrši prokošavanje
usjeva u širini jednog zahvata kombajna, da se
uklone bale slame i pokošena površina poore,
preporuča se na velikim kompleksima
izvršiti prokošavanje kombajnom u širini
jednog zahvata na manje parcele, s pokošenih
prostora ukloniti i izvršiti preoravanje, kako
bi se spriječilo širenje požara po čitavom
kompleksu.
svi kombajni moraju biti tehnički ispravni
i snabdjeveni sa slijedećom požarnopreventivnom opremom:
na ispušnoj cijevi motora moraju imati
iskrolovke (iskrobrane) od metalne mrežice,
podešene tako da neće smetati normalnom
radu motora,
svi kombajni moraju biti snabdjeveni
vatrogasnim aparatom tipa-S9,
na vidnom mjestu mora biti istaknut natpis
“PUŠENJE ZABRANJENO”,
moraju imati lopatu i vreću pijeska,
lanac ili čeličnu sajlu za eventualno izvlačenje
iz tabele,
kompletnu ručnu apoteku,
kombajn se mora održavati u čistom stanju tj.
mora biti čist od upaljivih ostataka, naročiti
oko ispušne cijevi, razvoda goriva i električne
instalacije,
kombajni, kao i ostali strojevi koji učestvuju
u žetvi ne smiju se za vrijeme rada puniti
gorivom,
u pratećoj radionici (vagonu) obavezno
posjedovati metlarice.
cisterne za prijevoz goriva i snabdijevanje
traktora i kombajna gorivom u polju, moraju
biti snabdijevane vatrogasnim aparatom tipa
S-9.
Traktori i kamioni kojima se vrši odvoz zrna
od kombajna ili vršalice i prijevoz slame sa
table trebaju biti tehnički ispravni i zaštićeni
da ne mogu izazvati požar (na ispušnoj cijevi
moraju imati iskrolovke).
Svi traktori koji rade u polju (neregistrirani)
moraju biti snabdjeveni s vatrogasnim
aparatom tipa S-9, a traktori u saobraćaju s
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aparatom tipa S-9, te kamioni u saobraćaju s
vatrogasnim aparatom 2xS-3 ili 1xS-6.
Kontrolu stanja i provođenja mjera zaštite od
požara za vrijeme opremanja strojeva za žetvu
i kod samog kombajniranja vršit će komisija u
poduzeću u čiji sastav dolazi referent za zaštitu
na radu.
Da bi se preventivna zaštita od požara u
žetvi 2013. godine provela u skladu s planom uz
ostale pripreme potrebno je osigurati i pružanje
prve pomoći i brzo upućivanje liječničkoj
pomoći. Radi toga je potrebno osigurati slijedeći
sanitetski pribor kao i stručnu osobu a ona se
osigurava kroz pravilnik o pružanju prve pomoći
i osiguranju pružanja liječničke pomoći i to:
- na mjesta gdje se obavlja rad, odgovorni
radnik dužan je da rasporedi najmanje jednog
radnika osposobljenog za pružanje prve
pomoći na 20 radnika u smjeni, a na svakih
daljnjih 50 radnika još po jednog radnika
osposobljenog za pružanje prve pomoći,
- pod odgovornim radnikom smatra se
tehnolog,a u njegovoj odsutnosti njegov
zamjenik,
- u cilju što efikasnijeg pružanja prve pomoći
obvezno moraju biti obučeni radnici koji
su organizatori poslova i radnih zadataka
(poslovođe, tehnolozi i administrativni
radnici),
- radnik koji prvi sazna za povrijeđenog
radnika koji je zadobio ozljede ili za oboljelog
radnika na radu, dužan je o tome odmah
obavijestiti radnika za pružanje prve pomoći.
U tu svrhu koriste se sredstva koja na veoma
brz i efikasan način obavještavaju radnika
zaduženog za pružanje prve pomoći. Ako se
koriste zvučni signali sirenom, onda se ona
oglašava zvučnim signalom: dugo, kratko,
dugo, npr.
- Na svakom mjestu gdje istovremeno obavlja
poslove i radne zadatke 20 radnika, za davanje
prve pomoći mora se osigurati osnovni
sanitetski materijal i to:
1.
2.
3.
4.
5.

10 sterilnih prvih zavoja,
4 kaliko zavoja dužine 5 m, a širine 8 cm,
2 komada flasterskog zavoja,
4 omota vate po 25 g,
4 omota sterilne gaze,
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6. 1 paket staničevine za oblaganje udlaga,
7. 2 trokutne marame i 4 sigurnosne igle,
8. 4 elastična zavoja za fiksaciju udlaga različite
veličine,
9. 4 vatirane udlage različite veličine za
imobilizaciju prijeloma kostiju (2 komada
kramerovih po 100 cm i 2 komada 50 cm
duljine i 10 cm širine) ili odgovarajući broj
pneumatskih udlaga,
10. 6 komada naprstaka od kože u tri veličine,
11. 1 anatomska pinceta,
12. 2 škare obične i 1 za rezanje zavoja sa
zavrnutom glavicom,
13. 2 bočice 2% dezola, 250 g natrijeva bikarbonata
(sodabikarbona) 100 g soli, parafinsko ulje,
aktivni ugljen, 50 g 70% alkohola.
- gdje postoji mogućnost ugriza kukaca i
otrovnih zmija:
1. amonijak (100 g),
2. protuzmijski serum (5 ampula),
3. antialergična mast,
Kompleti opreme navedeni u ovom pravilniku
moraju se postaviti na dostupna mjesta, a ključ
ormarića mora biti kod radnika osposobljenog za
pružanje prve pomoći. Na ormariću na vidnom
mjestu ili u posebnoj prostoriji za pružanje prve
pomoći treba naznačiti telefonski broj i adresu:
- najbližeg liječnika,
- najbliže zdravstvene ustanove,
- ime radnika osposobljenog i određenog za
pružanje prve pomoći.
Kada se na mjestu rada nalazi manje od 10
radnika, osigurava se ovaj
minimum sanitetskog materijala:
- 3 sterilna prva zavoja,
- 40 g vate,
- 1 komad zavoja
- 1 manja anatomska pinceta i škare sa
zavrnutom glavom.
Sanitetski materijal koji se potroši mora se
stalno nadopunjavati, a brigu oko dopunjavanja
ormarića
sanitetskim
materijalom
vodi
poslovođa.
Nosila za transport radnika u ležećem
položaju moraju se osigurati na radilištu i moraju
biti na prikladnom i pristupačnom mjestu.
Radi pravodobne predaje radnika na liječenje
i pružanje liječničke pomoći u zdravstvenoj
organizaciji, moraju se osigurati prijevozna
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sredstva. Osiguranje prijevoznog sredstva može
biti putem kola hitne pomoći ako je to moguće, ili
odgovarajućih prijevoznih sredstava poduzeća,
koja moraju biti podešena tako da se ozlijeđeni
ili povrijeđeni radnik prevozi u ležećem stanju.
Osiguranje pogodnog prijevoznog sredstava
za prijevoz ozlijeđenog, odnosno oboljelog
radnika, smatra se prioritetnim zadatkom svakog
radnika. Pružanje prve pomoći ozlijeđenom
odnosno naglo oboljelom radniku mora se
osigurati i na uštrb ostalih djelatnosti poduzeća,
poslova odnosno radnih zadataka.
Radnik koji je zadužen za pružanje prve
pomoći mora biti s ozlijeđenim odnosno naglo
oboljelim radnikom od momenta nesreće do
predaje za daljnje liječenje i postupak zdravstvene
organizacije.
Radnik koji je zadužen za pružanje prve
pomoći mora biti s ozlijeđenim radnikom
odnosno naglo oboljelim, bez obzira na radno
vrijeme.
U dežurstvo će biti uključeni slijedeći
vatrogasci
NOSITELJ ZADATKA

KONTAKT BROJ

VZO Špišić Bukovica
1. Milan Majetić		
098/432-760
2. Zdravko Pokupić 098/977-3720, 785-063
3. Željko Komar		
098/936-7746
4. Dominik Komar		
095/826-8250
DVD Špišić Bukovica
1. Zlatko Juren			
2. Tomislav Mikić		
3. Željko Pintarić		
4. Vlatka Mikić		

091/433-5056
091/973-0326
098/925-7701
095/830-2949

DVD Okrugljača
1. Antun Špoljarić		
2. Stanislav Burulic		
3. Saša Miladinović		
4. Hrvoje Trezić		

098/184-4423
098/342-932
091/150-1440
095/5633-261

DVD Vukosavljevica
1. Miroslav Komar				
2. Zdravko Pokupić 098/977-3720, 785-063
3. Dominik Komar		
095/826-8250
4. Željko Komar		
098/936-7746
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DVD Bušetina
1. Hrvoje Majstorović
2. Marko Majstorović
3. Alen Munjeković		
4. Tomislav Brlas		

095/560-7117
099-765-0711
099/694-3827
095/502-4343

1. Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica
za odgovornu osobu za provođenje Plana
imenovalo je načelnika općine Špišić
Bukovica.
						
Klasa: 214-01/13-01/06
Urbroj: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica, 16. svibnja 2013.
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić,v.r.
Na temelju točke 3. Programom aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.
godini („Narodne novine“ 56/13) Stožer zaštite
i spašavanja Općine Špišić Bukovica na sjednici
dana 15.05.2013.donosi

ODLUKU
o pripremi protupožarne sezone na
području Općine Špišić Bukovica u 2013.
godini
Članak 1.
Stožer usvaja Plan rada Stožera zaštite i
spašavanje za ovogodišnju požarnu sezonu, i to:
- održati sjednicu stožera prije početka žetve,
- razmotriti odluku o mjerama zaštite
poljoprivrednog zemljišta i predložiti
eventualne izmjene,
- razmotriti plan motrenja i ophodnje i ustroj
motriteljsko-dojavne službe za 2013. godinu,
- u slučaju veće katastrofe ili nesreće na
području općine Špišić Bukovica Stožer
će permanentno zasjedati i pružati stručnu
potporu načelniku,
- održati sjednicu stožera nakon sezone žetve te
analizirati prethodni rad.

Članak 2.
Stožer predlaže na usvajanje Plan operativne
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PLAN AKTIVNOSTI

provedbe programa aktivnosti na području
Općine Špišić Bukovica (u prilogu) to prema
zaključku Vlade Republike Hrvatske od 09.
svibnja 2013. godine.

u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Općine Špišić
Bukovica u 2013. godini

Članak 3.
Stožer usvaja plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara na području Općine
Špišić Bukovica i to: Vatrogasna zajednica
Općine Špišić Bukovica i sva ostala Dobrovoljna
vatrogasna društva (DVD) na području Općine
Špišić Bukovica prema njegovim operativnim
planovima aktivnosti i teške građevinske
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

Članak 4.
Stožer određuje pogodne lokalitete i
prostore za uspostavu zapovijedanih mjesta kod
zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara i
to:
- Ured Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 4
- Vatrogasni dom u Špišić Bukovici, P.
Preradovića.

Članak 5.
Stožer usvaja financijski plan za provođenje
zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone i to
prema Planu Proračuna Općine Špišić Bukovica
za 2013. godinu:
VZO: 80.000,00 kuna
Gorska služba: 5.000,00 kuna.
Klasa: 214-01/13-01/08
Ur.broj:2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 15.svibnja 2013.godine
Načelnik stožera:
Zdravko Maresić, v.r.
Na temelju članka 35.st.1.t.2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09) u svezi s člankom 3.
Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”
58/93, 33/05 i 107/07), Programom aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
(„Narodne novine“ 56/13), Načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 16. svibnja 2013. godine,
donosi
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I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE
U ZAŠTITI OD POŽARA
Na cijelom području Općine Špišić Bukovica,
a u svrhu sprječavanja i otklanjanja opasnosti
od izbijanja požara osigurati će se vatrogasno
dežurstvo u odnosu motrilačko-dojavna služba
i odgovarajuća oprema i sredstva za gašenje
požara na vanjskim prostorima u vrijeme kada
je opasnost za nastajanje požara na takvim
prostorima vjerojatna ili očita (obavljanje žetve),
te na građevinama za vrijeme održavanja priredbi,
sajmova, izložbi i drugih sličnih priredbi.
II.

AKTIVNOSTI
U
PRIPREMI
PROTUPOŽARNE SEZONE

Plan operativne primjene Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013.
godini na području Općine Špišić Bukovica (u
daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu
kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske
dana 12. travnja 2012.godine u dijelu koji se
odnosi na područje Općine Špišić Bukovica kao
jedinicu lokalne samouprave. Plan se temelji i na
odredbama čl. 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine 152/08 i 21/10) te
odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara
(Narodne novine 26/03).
Putem sredstava javnog priopćavanja
(radio-postaja i «Virovitički list»), plakata i
promidžbenih materijala upoznati pučanstvo
s opasnostima od nastanka požara u ljetnom
periodu, normama ponašanja u polju tijekom
žetve, zabranom spaljivanja biljnih otpada
na poljoprivrednim površinama i deponijima
smeća, te mogućnosti kontrole na stambenim
i gospodarskim građevinama u društvenom i
privatnom vlasništvu, trgovačkim i ugostiteljskim
radnjama, proizvodnim objektima s manje
složenim tehnološkim procesima, na osobni
zahtjev ili suglasnost vlasnika.
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1. ŠUMARIJA VIROVITICA koja gospodari
sa šumskim dobrom dužna je sačiniti
operativni plan zaštite od požara prema stupnju
opasnosti od nastajanja šumskih požara sa
pripadajućim površinama po gospodarskim
jedinicama i dostaviti ga Načelniku Općine
Špišić Bukovica.

-

-

U planu je potrebno obuhvatiti slijedeće:
osigurati efikasnu službu i sustav dojave,
naročito u vrijeme sušnih mjeseci i to
na predjelima onih šuma koje graniče sa
poljoprivrednim zemljištem,
osigurati interventne grupe na zaštiti šuma od
požara, te odgovarajuću opremu
(lopate, čelične metle, naprtnjače, traktore,
kombi vozilo i sl.),
prosijecanje i održavanje protupožarnih
prosjeka,
na istaknutim mjestima i ulazima u šumu
postaviti znakove
«ZABRANA LOŽENJA VATRE».
NOSITELJ ZADATKA
ŠUMARIJA
VIROVITICA
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO

2. OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA dužna je
brinuti o deponiji smeća na području Općine
Špišić Bukovica, provesti posebne aktivnosti
preko DVD-a i VZO-a.
Provesti sve aktivnosti vezane za sprečavanje
i nastanak požara u zaštićenom močvarnom
području rijeke Drave koje se proteže
sjevernom granicom Općine Špišić Bukovica.
NOSITELJ ZADATKA
OPĆINA ŠPIŠIĆ
BUKOVICA
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO
3. UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
dužna je osigurati mobilnost i dežurstvo za
svaku pravovremenu dojavu na broj telefona
112.
NOSITELJ ZADATKA
UPRAVA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO

ZA
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4. VZO I DVD Špišić Bukovica, Vukosavljevica,
Lozan, Bušetina i Okrugljača dužni su
organizirati potpunu mobilnost operativnog
dijela ovih društava, kao i osposobiti opremu
i uređaje za gašenje požara.
NOSITELJ ZADATKA
VZO I DVD
ŠPIŠIĆ BUKOVICA, VUKOSAVLJEVICA,
LOZAN, BUŠETINA I OKRUGLJAČA
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO
5. Dovesti u potpunu ispravnost opremu
VZO-a i DVD-a
NOSITELJ ZADATKA
ZAPOVJEDNIK
VZO-a , ZAPOVJEDNICI DVD-a
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO
6. Osigurati dežurstva po slijedećim
DVD-ima
NOSITELJ ZADATKA
KONTAKT BROJ
VZO Špišić Bukovica
1. Milan Majetić		
098/432-760
2. Zdravko Pokupić 098/977-3720, 785-063
3. Željko Komar		
098/936-7746
4. Dominik Komar 095/826-8250
DVD Špišić Bukovica
1. Zlatko Juren			
2. Tomislav Mikić		
3. Željko Pintarić		
4. Vlatka Mikić		

091/433-5056
091/973-0326
098/925-7701
095/830-2949

DVD Okrugljača
1. Antun Špoljarić		
2. Stanislav Burulic		
3. Saša Miladinović		
4. Hrvoje Trezić		

098/184-4423
098/342-932
091/150-1440
095/5633-261

DVD Vukosavljevica
1. Miroslav Komar				
2. Zdravko Pokupić 098/977-3720, 785-063
3. Dominik Komar		
095/826-8250
4. Željko Komar		
098/936-7746
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DVD Bušetina
1. Hrvoje Majstorović		
2. Marko Majstorović		
3. Alen Munjeković		
4. Tomislav Brlas		
ROK IZVRŠENJA

095/560-7117
099-765-0711
099/694-3827
095/502-4343

VRIJEME ŽETVE

7. Dojavu požara vršiti preko telefona Uprave
za zaštitu i spašavanje 112, 193, DVD Špišić
Bukovica 098/977-3720.
8. provjeriti ispravnost hidrantske mreže i
drugih crpilišta vode, kao i pristup istima.
NOSITELJ ZADATKA
ZAPOVJEDNIK
VZO-a ŠPIŠIĆ BUKOVICA
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO
9. Putem «Virovitičkog lista», radio postaje i
promidžbenih materijala upoznati pučanstvo
o načinima i mjestu dojave požara.
Vlasnici i korisnici neuređenog zemljišta
obavijestiti će se putem letaka, plakata i
web stranica da su dužni izraditi sigurnosne
i zaštitne pojaseve oko takvog prostora te
ga redovito držati urednim i opremljenim
priručnim sredstvima za gašenje požara
(voda, pijesak i sl.).
NOSITELJ ZADATKA
OPĆINA ŠPIŠIĆ
BUKOVICA
ROK IZVRŠENJA KONTINUIRANO
10. Sukladno gore navedenom, obvezuje se u
ovaj plan uključiti : Osnovna škola ‘’August
Cesarec’’ Špišić Bukovica sa pripadajućim
područnim školama, Lovačka udruga
‘’Fazan’’
Općine
Špišić
Bukovica,
Ribolovne udruge Općine Špišić Bukovica.
Provesti sve aktivnosti vezane za sprečavanje
i nastanak požara u zaštićenom močvarnom
području rijeke Drave koje se proteže sjevernom
granicom Općine Špišić Bukovica, a u sastavu je
Nacionalne ekološke mreže.
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Za provedbu ovog Plana odgovoran je Načelnik
Općine Špišić Bukovica, Zapovjednici VZO-a
i DVD-a Špišić Bukovica, ravnatelj Šumarije
Virovitica, ravnateljica Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Virovitičko-podravske županije, svatko u dijelu
za koji je zadužen sukladno ovom Planu.
Klasa: 214-01/13-01/05
Urbroj: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica, 16. svibnja 2013.
				

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić,v.r.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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