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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA:  024-01/22-01/34 

URBROJ: 2178-8-03-22-3 

Sibinj,12.travnja2022.godine 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/919 i 144/20),članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 01/2018, 2/2020, 

4/2021), te članka 9. Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica 

putem pokrene prodaje na području Općine Sibinj („Službene novine općine Sibinj“ broj : 

02/2022), Općinski naĉelnik općine Sibinj donosi 

 

PRAVILNIK 

- o visini naknade za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne 

prodaje na području Općine Sibinj - 

 

Ĉlanak 1.  

 

Naknada za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje 

na području Općine Sibinj određuje se u visini : 

 

- za pokretne prodavače s registriranim sjedištem na području Općine Sibinj  

(domicilni) određuje se naknada u visini od 500,00 kn mjesečno 

 

- za pokretne prodavače s registriranim sjedištem izvan područja Općine Sibinj  

(nedomicilni) određuje se naknada u visini od 1.500,00 kn mjesečno 
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Ĉlanak 2. 

 

Naknada za obavljanje pokretne prodaje prihod je Proračuna Općine Sibinj i  mora biti 

plaćena do 15. u mjesecu za tekući mjesec, na ţiroračun Općine Sibinj IBAN 

:HR5823600001838800002, Model : HR 68, Poziv na broj : 5738 – OIB uplatitelja. 

 

 U slučaju neplaćanja naknade na način i u rokovima iz ovoga članka Općinski 

načelnik Odlukom će otkazati dano Odobrenje i ukinut će se doneseno Rješenje. 

Ĉlanak 3. 

 

Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Sluţbenim novinama 

Općine Sibinj“ 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK: 

Josip Pavić, univ. spec. oec. 
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Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne novine“ broj 92/10.), 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Sluţbeni vjesnik Brodsko-

posavske ţupanije“ br.04/13, 01/18 i „Sluţbene novine Općine Sibinj“ broj: 01/2018, 2/2020, 

4/2021), općinski načelnik Općine Sibinj donosi 

 

PLAN 

Operativne provedbe Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od interesa  

za Republiku Hrvatsku na podruĉju Općine Sibinj u 2022. godini 

 

I. 

U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara 

odinteresa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na područjuOpćine Sibinj potrebno je 

poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti: 

 

1. Organizirati i odrţati sjednice Stoţera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, 

tematski vezano uz pripremu poţarne sezone u 2022. godini, na kojima je potrebno: 

a) razmotriti stanje zaštite od poţara na području za koje su nadleţni i usvojiti Plan 

aktivnosti za ovogodišnju poţarnu sezonu, 

b) razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje 

zadaća tijekom poţarne sezone, 

c) predloţiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom 

području, 

d) predloţiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od poţara na 

tom području, 

e) predloţiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 

predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja 

poţara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih poţara otvorenoga prostora 

na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01.). 

 

Izvršitelj zadatka: Stoţer civilne zaštite, Općinski načelnik 

Rok: 01. oţujak 2022. 

 

2. Izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od 

poţara na ugroţenim prostorima, građevinama i prostorima uz pruţne i cestovne 

pravce za područje svoje nadleţnosti. Izrađene planove dostaviti Sluţbi civilne zaštite 

Slavonski Brod i Vatrogasnoj zajednici Brodsko-posavske ţupanije. 

 

Izvršitelj zadatka: Stoţer civilne zaštite, Općinski načelnik 

Rok izrade i dostave: 30. oţujak 2022. 

 

3. Pratiti stanje saniranih „divljih“ odlagališta otpada na području Općine Sibinj 

ipoduzimati mjere za sanaciju istih, a u cilju sprječavanja nekontroliranog odlaganja i 

paljenjaotpada na saniranim deponijama te ustrojiti redovite obilaske saniranih 

deponija u cilju pravovremenog postupanja i sprječavanja širenja poţara na druge 

površine. 

 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik u suradnji s Vatrogasnom 
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zajednicom Općine Sibinj 

Rok provedbe: 01. oţujak 2022. 

Rok za nadzor: 20. svibanj2022. 

 

4. Sukladno Planu motriteljsko-dojavne sluţbe ustrojiti i opremiti potrebnom opremom 

izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje 

poţara u samom začetku. 

 

 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 

Rok provedbe: 30. oţujak 2022. 

 

5. Predvidjeti financijska sredstva za odrţavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije 

početka ljetne poţarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje 

nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe 

zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne poţarne sezone, kao i 

planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. 

 

Izvršitelj zadatka: 
Općinski načelnik u suradnji s Vatrogasnom 

zajednicom Općine Sibinj 

Rok provedbe: 31. oţujak 2022. 

 

II. 

Pravne i fizičke osobe duţne su voditi računa o tehničkoj ispravnosti poljoprivredne 

mehanizacije, posebno kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u ţetvenim aktivnostima te ih 

opremiti propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje poţara. 

 

III. 

Zaduţuje se Vatrogasna zajednica Općine Sibinj da se u okvirima svoje nadleţnosti i 

utvrđenih zadataka iz ovoga Plana maksimalno angaţira putem ljudstva i opreme 

dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine u cilju realizacije navedenih zadataka. 

 

Vatrogasna zajednica Općine Sibinj je duţna odmah izvršiti sve pripreme u svezi s 

izvršenjem propisanih zadataka te zapisnički utvrditi sva eventualna oštećenja i kvarove na 

raspoloţivoj opremi, poduzeti mjere na otklanjanju istih odnosno vraćanju opreme u stanje 

operativne sposobnosti i o tome obavijestiti načelnika Općine. Vatrogasna zajednica će za 

vrijeme ţetvenih aktivnosti osigurati odgovarajuća deţurstva. 

 

IV. 

Sve mjere i aktivnosti navedene u ovom Planu provoditi će se uz međusobnu suradnju  

i koordinaciju Stoţera civilne zaštite Općine Sibinj, Vatrogasnezajednice Općine Sibinj, 

općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj. 

 

V. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine 

Sibinj“ 
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KLASA:  246-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-03-22-4 

Sibinj, 22.travanj 2022.godine 

 

 

Općinski naĉelnik: 

 

Josip Pavić, univ. spec. oec. 
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Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Sluţbeni 

vjesnik Brodsko-posavske ţupanije“ br.04/13, 01/18 i „Sluţbene novine Općine Sibinj“ broj: 

01/2018, 2/2020, 4/2021), na prijedlog Stoţera civilne zaštite Općine Sibinj, općinski 

načelnik Općine Sibinj donosi sljedeći: 

 

 

PLAN 

aktivnog ukljuĉenja subjekata zaštite od poţara 

za2022. godinu 

 
 
1. UKLJUĈIVANJE SUBJEKATA U AKCIJU GAŠENJA POŢARA  
 

1.1. Ukljuĉivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja poţara 

 

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po 

broju postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja poţara. 

 

R.br. 

radnj

e 

Opis radnje Naĉin dojave 

Vatrogasne 

postrojbe  

i drugi 

ĉimbenici 

Jaĉina  

(broj 

vatrogasac

a) 

Napomena 

1a. 

Dojava 

poţara ili 

drugog 

događaja  

od 0-24 sata 

- telefonom 

- na drugi 

način 

Deţurni radnici 

MUP-a– 

Ravnateljstva za 

civilnu zaštitu, 

Područni ured 

civilne zaštite 

Osijek, Sluţba 

civilne zaštite 

Slavonski Brod 

1 

Dojavu o poţaru ili 

drugom događaju prima 

deţurni radnik Sluţbe 

civilne zaštite Slavonski 

Brod na broj 112 koju 

odmah prosljeđuje 

zapovjedniku DVD-a 

Sibinj 

1b. 

Dojava 

poţara ili 

drugog 

događaja  

od 0-24 sata 

- telefonom  

Deţurni radnici 

MUP-a – 

Ravnateljstva za 

civilnu zaštitu, 

Područni ured 

civilne zaštite 

Osijek, Sluţba 

civilne zaštite 

Slavonski Brod   

1 

Dojavu o poţaru ili 

drugom događaju prima 

deţurni radnik Sluţbe 

civilne zaštite Slavonski 

Brod na broj 112 koju 

odmah prosljeđuje 

zapovjedniku DVD-a 

Sibinj 

2. 

Uzbunjivanje 

deţurnih 

vatrogasaca u 

DVD-u 

Sibinj 

- interna 

uzbuna 

- telefonom 

- na drugi 

način  

Zapovjednik 

DVD Sibinj 
1 

Uzbunjuje se deţurno 

vatrogasno odjeljenje u 

DVD Sibinj 

3. 

Prvi izlazak 

deţurnih 

vatrogasaca 

- interna 

uzbuna 

- na drugi 

Deţurna smjena 

središnjeg 

DVD-a Sibinj 

6 

Na temelju procjene 

veličine poţara 

Zapovjednik DVD-a 
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način Sibinj i uzbunjuje 

smjenu u pripremi i 

poziva ju u prostorije 

DVD-a. 

4. 

Drugi izlaz 

vatrogasaca u 

pripremi 

- interna 

uzbuna 

- na drugi 

način 

Smjena u 

pripremi 

središnjeg 

DVD-a Sibinj 

10 

Na temelju procjene 

veličine poţara 

Zapovjednik DVD-a 

Sibinj uzbunjuje 

preostale vatrogasce i 

poziva ih u postaju. 

5. 

Obavještavan

je o poţaru 

zapovjednika 

vatrogasnih 

postrojbi 

Vatrogasne 

zajednice 

Općine Sibinj 

i Ţupanijskog 

vatrogasnog 

zapovjednika 

- telefonom 

- na drugi 

način 

Zapovjednik 

DVD-a Sibinj 
1 

Na temelju procjene 

stanja na poţarištu, 

kada zapovjednik koji 

vodi postrojbu na 

intervenciji ocjeni, da 

se u akciju moraju 

uključiti vatrogasne 

postrojbe izvan 

središnjeg DVD-a 

Sibinj 

6. 

Uzbunjivanje 

dijela 

dobrovoljnih 

postrojbi 

DVD Općine 

Sibinj 

- telefonom 

- na drugi 

način 

DVD-i Općine 

Sibinj do dva 

dobrovoljna 

vatrogasna 

odjeljenja 

10 

Poţar širih razmjera na 

građevini ili na 

poţarnom području. 

Uzbunjivanje vrši 

zapovjednik 

vatrogasnih postrojbi 

Vatrogasne zajednice 

Općine Sibinj ili 

ţupanijski vatrogasni 

zapovjednik. 

7. 

Uzbunjivanje 

dijela 

dobrovoljnih 

vatrogasaca 

do punog 

sastava 

- telefonom 

- na drugi 

način 

DVD-i općine 

Sibinj 

prema 

potrebi 

Poţar velikih razmjera 

na građevinama ili na 

poţarnom području. 

Uzbunjivanje vrši 

zapovjednik 

vatrogasnih postrojbi 

Vatrogasne zajednice 

Općine Sibinj ili 

ţupanijski vatrogasni 

zapovjednik. 

8. 

Uzbunjivanje 

dijela 

vatrogasnih 

postrojbi koje 

djeluju izvan 

područja 

općine Sibinj 

- telefonom 

- na drugi 

način 

Vatrogasne 

postrojbe koje 

djeluju izvan 

područja općine 

Sibinj 

prema 

potrebi 

Poţar velikih razmjera 

na građevinama ili na 

poţarnom području. 

Uzbunjivanje obavlja 

zapovjednik Ţupanijski 

vatrogasni zapovjednik. 
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1.2. Sustav subordinacije i zapovijedanja 

 

Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog poţara, eksplozije, nesreće 

ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj 

postrojbi koja je prva započela s intervencijom. 

Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog 

društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska središnje 

dobrovoljne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u 

toj postrojbi. 

Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog 

društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne 

vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi. 

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloţivim 

sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje 

nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 

Kada događaj prelazi granice područja općine Sibinj, zapovijedanje vatrogasnom 

intervencijom preuzima Ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik. 

Glavni vatrogasni zapovjednik moţe preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom 

intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno 

svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja. 

Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu 

postrojbu u gospodarstvu, osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 

125/19.), zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe. 

1.3.Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama 

 

Zamjena vatrogasnih postrojbi vršiti će se dovoţenjem odmornih vatrogasaca iz pričuve. 

Dio vatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju, povući će se na odmor prema procjeni 

zapovjednika u akciji gašenja. Dovoţenje odmornih vatrogasaca i odvoţenje vatrogasaca na 

odmor obavit će se prijevoznim sredstvima vatrogasnih postrojbi.  

 

1.4. Ukljuĉivanje vatrogasnih postrojbi izvan podruĉja Općine Sibinj 

 

Ţupanijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik, donosi odluku i izdaje zapovijed 

o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan područja općine Sibinj, na temelju uvida u situaciju na 

poţarištu i na prijedlog zapovjednika koji vodi akciju gašenja, sukladno Planu zaštite od poţara i 

tehnoloških eksplozija Brodsko-posavske ţupanije. 

 

1.5. Ukljuĉivanje pravne osobe Hrvatske šume d.o.o. 

 

U slučaju nastajanja šumskih poţara ili poţara na otvorenom prostoru u blizini šume u 

akciju gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podruţnica Nova 
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Gradiška, Šumarije Oriovac i Šumarije Slavonski Brod s interventnom ekipom za gašenje i 

izradu prosjeka. 

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb 

Uprava šuma Podruţnica Nova Gradiška 

Šumarija Oriovac  

Upravitelj: Jasna Bubanj 

Revirnik:  Melita Tomasić 

                 Petar Milić 

Tel: 035/431-005 

 

 

Mob: 098/447-515 

Mob: 098/349-492 

Mob: 098/450-798 

HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb 

Uprava šuma Podruţnica Nova Gradiška 

Šumarija Slavonski Brod  

Upravitelj: Dean Pinjuh 

Tel: 035/214-001 

 

 

Mob: 098/439-487 

 

1.6. Ukljuĉivanje pravne osobe HŢ Infrastruktura d.o.o. 

 

U slučaju nastajanja poţara ili drugog događaja na pojasu uz ţeljezničku prugu ili na 

pruzi, u akciju gašenja ili spašavanja osoba i imovine uključuju se zaposlenici HŢ 

Infrastruktura d.o.o. 

 

HŢ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB 

Osoba za kontakt: Marijan Fabijanić  

Tel: 01/453-4398 

Mob: 098/400-256 

 

1.7. Ukljuĉivanje pravne osobe Vodovod d.o.o. Slavonski Brod 

 

U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode, odnosno povećanjem pritiska i 

količine vode u hidrantskoj mreţi za gašenje poţara, Vodovod d.o.o. Slavonski Brod se 

uključuje u akciju gašenja sa svojom deţurnom ekipom. 

 

Vodovod d.o.o., Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod 

Odgovorna osoba: Stjepan Aščić 

Odrţavanje vodovodne mreţe 

Tel: 035/405-730    

 

Tel: 035/405-767 

0800/333-444  

 

1.8. Ukljuĉivanje distributera energenata 

 

Pozivanje dispečera Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, 

Prijenosnog područja Osijek i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP 

Elektra Slavonski Brod, obaviti će se na zahtjev zapovjednika na vatrogasnoj intervenciji, na 

deţurstvo koje traje od 0 do 24 sata na kontakte prikazane u sljedećoj tablici: 

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  

Prijenosno područje Osijek 

Ulica cara Hadrijana 3, Osijek 

 

Odgovorna osoba: Mario Popić 

- za događaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona 

110 kV do 400 kV  

 

Tel: 031/244-888 (centrala) 

Tel: 031/213-124 

 

 

Tel: 031/244-716 
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Mreţni centar Osijek Tel: 031/501-139  

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb 

DP Elektra Slavonski Brod,  Petra Krešimira IV  11 

 

Odgovorna osoba: BrankaBalašević 

- za događaje na trafostanicama i dalekovodima reda napona 

35 i 10 kV  

 

Deţurni 

Tel: 035/215-555 

 

 

Tel: 035/215-555  

 

 

Tel: 035/215-201 

 

U slučaju poţara ili nekog drugog događaja na distributivnim plinovodima, odnosno u 

slučaju potrebe za zatvaranjem dotoka plina uključuju se sa svojim deţurnim zaposlenicima 

sljedeće pravne osobe: 

 

PLINACRO d.o.o. Zagreb 

Regija transporta plina Istočna Hrvatska  

 

Odgovorna osoba: Draţen Kolembus 

- upravitelj Regije transporta plina Istočna Hrvatska 

 

Nacionalni dispečerski centar  

Tel: 031/631-209(centrala) 

 

 

 

Mob: 098/234-336 

 

Tel: 01/630-1613 

BROD-PLIN d.o.o. 

Slavonski Brod, Tome Skalice 4 

 

Odgovorne osobe:Dalibor Bukvić, dipl.ing.stroj 

 

Hitne intervencije 

Tel: 035/405-700  

035/453-703 

 

 

 

Tel: 099/205-7000 

 0800-666-661 

 

U slučaju poţara ili nekog drugog događaja na kolektorskom naftovodu, odnosno u 

slučaju potrebe za prekidanje dotoka nafte, uključuje se sa svojim deţurnim radnicima: 

 

JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Zagreb 

Odgovorna osoba: Stjepan Adanić 

 

- u slučaju potrebe zaustavljanja isporuke nafte, odnosno 

zatvaranja protoka na Jadranskom naftovodu 

 

OIC Zagreb 

Tel: 01/303-9999 

(centrala)  

Tel: 01/303-9319 

 

 

 

 

Tel: 01/303-9401 

 01/303-9410 

 

1.9. Ukljuĉivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 

 

U slučaju nastajanja poţara na poljoprivrednim površinama u akciju gašenja poţara 

mogu se uključiti OPG-ovi s područja Općine s potrebnom mehanizacijom za zaoravanje 

brazda između tabli, traktorima i cisternama s vodom za gašenje, čeličnim metlanicama i 

drugim prikladnim sredstvima i alatima. 
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1.10. Ukljuĉivanje Hrvatske vojske 

 

UključivanjeHrvatskevojskeuakcijugašenjapoţaravršitićesepoplanuinazahtjevţupanijs

kog vatrogasnog zapovjednika. 

 

1.11. Ukljuĉivanje sluţbi za pruţanje prve medicinske pomoći 

 

U slučaju da u poţaru ima ozlijeđenih osoba ili ako se zbog veličine poţara očekuju 

ozljede gasitelja ili drugih osoba, u akciju se uključuje ekipa Hitne medicinske pomoći, koju 

sačinjava jedan liječnik, medicinski tehničar i vozač sa vozilom prve pomoći. 

 

MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite 

Područni ured civilne zaštite Osijek,  

Sluţba civilne zaštite Slavonski Brod 

112 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ 194  

 

 

1.12. Ukljuĉivanje pravnih osoba za opskrbu hranom i vodom 

 

Opskrbu hranom i pićem vršiti će općinski načelnik Općine Sibinj, temeljem ugovora 

sklopljenih s poduzećima za proizvodnju i prodaju hrane i pića. Preuzimanje i dopremu hrane 

i pića obavljat će vatrogasna postrojba vlastitim prijevoznim sredstvima. 

 

2. PRIKAZ REDOSLIJEDA UKLJUĈIVANJA SUDIONIKA U SLUĈAJU 

NASTANKA POŢARA OTVORENOG PROSTORA KOJI MOŢE PRERASTI U 

VELIKI POŢAR 

 

U slučaju nastanka poţara otvorenog prostora koji moţe prerasti u veliki poţar 

uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja poţara na otvorenom prostoru obavit 

će se sukladno tablici ugroţenosti, kako slijedi:  

 

 

STUPANJ 

 

 

UGROŢENOST 

 

ANGAŢIRANE SNAGE 

1. stupanj 
- poţari otvorenog prostora manjih razmjera 

- indeks opasnosti vrlo mali do mali 

- vatrogasne postrojbe s 

  područja općine Sibinj 

2. stupanj 

- manje šumske površine 

- veće površine trave i niskog raslinja 

- indeks opasnosti mali do umjeren 

- snage iz 1. stupnja i 

vatrogasne postrojbe iz susjednih 

  gradova i općina 

 

3. stupanj 

- veće šumske površine 

- velike površine trave i niskog raslinja 

- indeks opasnosti mali do umjeren 

- snage iz 2. stupnja i 

- ţupanijsko vatrogasno 

  zapovjedništvo 

- uključivanje dijela vatrogasnih 

  postrojbi s područja ţupanije 

  po prosudbi uključuju se i: 

- intervencijske postrojbe 

- zračne snage 

- postrojbe civilne zaštite s  

  područja ţupanije 
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- NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

 

 

4. stupanj 

- vrijedne šumske površine 

- vrlo velike površine trave i niskog raslinja 

- ugroţenost objekata i naselja 

- moguće više istovremenih događaja na širem      

  području (različitog intenziteta) 

- indeks opasnosti umjeren do velik 

- snage iz 3. stupnja i 

- uključivanje ukupnih vatrogasnih  

  snaga s područja ţupanije 

- operativno vatrogasno 

zapovjedništvo  

  kontinentalnog dijela RH 

- intervencijske postrojbe 

- zračne snage 

- ţupanijski stoţer civilne zaštite 

- postrojbe civilne zaštite s 

područja ţupanije 

- NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

- priprema dodatnih snaga za 

ispomoć iz drugih ţupanija 

   po potrebi uključuju se i: 

- vatrogasno zapovjedništvo RH 

- Stoţer Civilne zaštite RH  

- Krizni stoţer Vlade RH 

5. stupanj 

- posebno vrijedne šumske površine 

- izrazito velike površine otvorenog prostora 

- više istovremenih događaja većeg intenziteta 

- ugroţenost naselja i/ili drugih sadrţaja ili  

  objekata 

- indeks opasnosti velik do vrlo velik 

- snage iz 4. stupnja i 

- vatrogasno zapovjedništvo RH 

- vatrogasne postrojbe iz ostalog 

dijela RH 

- Stoţer civilne zaštite RH 

- postrojbe civilne zaštite iz ostalog 

dijela RH 

- Krizni stoţer Vlade RH 

- po potrebi pomoć iz drugih  

zemalja 

 

3. RAZMJEŠTAJVATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA 

 

Svaka jedinica lokalne samouprave duţna je odrediti lokacije i prostore radi uspostave 

zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih poţara otvorenog tipa. 

Za područje Općine Sibinj zapovjedna mjesta se nalaze u sjedištima dobrovoljnih vatrogasnih 

društava i prostorijama Općine Sibinj. 

 

 

 

 
ZAPOVJEDNO MJESTO ODGOVORNA OSOBA 

DVD Sibinj 
 

Trg kralja Tomislava 14, Sibinj 

Marko Puškarić – predsjednik 

Danijel Ostović – zapovjednik 

DVD Slobodnica Trg sv. Marka bb, Slobodnica 
Mladen Pavlik – predsjednik 

Ţeljko Pavlik – zapovjednik 

Općina Sibinj Ulica 108. brigade ZNG 6 Josip Pavić – općinski načelnik 

 

 

 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 3/2022           str.  15 

4. UPOZNAVANJE ĈELNIKA OPĆINE SIBINJ S ĈINJENICOM NASTANKA 

POŢARA 

 

Obavješćivanje i upoznavanje općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada 

nastane poţar širih razmjera na građevini (stambenoj, industrijskoj i dr.) ili kada poţar 

poprimi veće razmjere u poţarnoj zoni. 

Obavješćivanje i upoznavanje s događajem obavit će ţupanijski vatrogasni 

zapovjednik ili njegov zamjenik. 

Obavješćivanje i upoznavanje obavit će se prema sljedećem redoslijedu: 

 

 

Rb. 

 

FUNKCIJA 

 

IME I 

PREZIME 

ADRESA 

STANOVANJA 

 

TELEFON  

 

1. Općinski načelnik Josip Pavić 
Sibinjskih ţrtava 5, 

Sibinj 

Posao: 035/425-298 

Mob: 098/264-444 

2. 
Načelnik Stoţera 

CZ-a 

Tomislav 

Topalović 

Brčino, 

Brčino 68 
Mob: 099/2010-485 

3. 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Krunoslav 

Eraković 

Eugena Kvaternika 

106, 

Sibinj 

Mob: 099/264-4396 

 

 

KLASA:  246-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-03-22-6 

Sibinj, 22.travanj 2022.godine 

 

 

 

Općinski naĉelnik: 

 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Sluţbeni 

vjesnik Brodsko-posavske ţupanije“ br.04/13, 01/18 i „Sluţbene novine Općine Sibinj“ broj: 

01/2018, 2/2020, 4/2021), općinski načelnik Općine Sibinj donosi sljedeći: 

 

 

PLAN 

motrenja, ĉuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

graĊevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja poţara 

 

 

Ĉlanak 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 

poţara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost 

za nastanak i širenje poţara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada u tekućoj godini. 

 

Ĉlanak 2. 

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja poţara razvrstani su u kategorije ugroţenosti i navedeni u 

Planu zaštite od poţara za područje Općine Sibinj. 

 

Ĉlanak 3. 

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Sibinj i dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica. 

 

Ĉlanak 4. 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj 

i Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika 

opasnost za nastajanje i širenje poţara,od 25. lipnja pa do završetka ţetve, organiziraju stalno 

deţurstvo od po dva vatrogasca i pasivno deţurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od: 

- 14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom, 

- 10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana. 

 

Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti 

na mjestu događaja, odnosno pravovremeno otkrivanje i gašenje poţara u samom začetku, a u 

slučaju poţara većih razmjera patrole su duţne obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Grada 

Slavonskog Broda ili PU brodsko-posavsku, te do dolaska profesionalnih jedinica pokušati 

lokalizirati poţar. 

 

Ĉlanak 5. 

U vrijeme stalnog deţurstva iz članka 4. ovoga Plana, dobrovoljna vatrogasna društva 

provode ophodnju rubnih (šumskih) područja Općine Sibinj uz prometnice. 

 

Vatrogasci u pasivnom deţurstvu pozivaju se samo u slučaju poţara. Po zaprimanju 

poziva imaju obavezu u roku od 15 minuta doći u sjedište društva te u što kraćem vremenu 

organizirati radi odlaska na poţarište. 
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Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja Općine Sibinj, 

tijekom poţarne sezone nadzirati će komunalni redar i komunalni djelatnici pravne osobe 

Usluge Sibinj d.o.o. 

 

Ĉlanak 6. 

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje poţara, utvrđeni su u 

odredbama Plana zaštite od poţara za područje Općine Sibinj. 

 

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje poţara i spašavanje osoba, 

te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja poţara, određeni su također u odredbama Plana zaštite od poţara za područje Općine 

Sibinj. 

 

Ĉlanak 7. 

Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine Sibinj i komunalno poduzeće 

odrţavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Slavonskog Broda, Sluţbom civilne zaštite Slavonski Brod, Policijskom upravom Brodsko-

posavskom, te drugim sluţbama po potrebi. 

 

Ĉlanak 8. 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine 

Sibinj za 2022. godinu. 

 

Ĉlanak 9. 

Ovaj Plan bit će objavljen u „Sluţbenim novinama Općine Sibinj“, te na internet 

stranicama Općine Sibinj, a stupa na snagu osmog dana od objave u „Sluţbenim novinama 

Općine Sibinj“. 

 

 

 

KLASA:  246-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-03-22-5 

Sibinj, 22.travanj 2022.godine 

 

 

 

        Općinski naĉelnik: 

 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini Stoţer civilne zaštite Općine Sibinj na sjednici 

br. 01/2022, odrţanoj 21. travnja 2022. godine donosi 

 

PLAN RADA STOŢERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIBINJ 

ZA PROTUPOŢARNU SEZONU 2022. GODINE 

 

I. 

U cilju što bolje pripreme protupoţarne sezone u 2022. godini, Stoţer civilne zaštite 

Općine Sibinj donosi Plan rada za protupoţarnu sezonu 2022. godine. 

II. 

Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadatci: 

1. Razmotriti stanje zaštite od poţara na području Općine Sibinj, 

2. Razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje 

zadaća tijekom poţarne sezone, 

3. Predloţiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području 

Općine Sibinj, 

4. Predloţiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od poţara na 

području Općine Sibinj. 

 

III. 

Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine Sibinj“. 

 

KLASA:  246-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-04-22-3 

Sibinj, 21.travanj 2022.godine 

 

Naĉelnik Stoţera 

Tomislav Topalović, mag. oec. 
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Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od poţara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. Godini, Stoţer civilne zaštite Općine Sibinj na  

sjednici br. 01/2022 odrţanoj 21. travnja 2021. godine donosi 

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA POŢARNU SEZONU 2022. 

 

I. 

Proračunom Općine Sibinj za 2022. godinu predviđena su financijska sredstva za 

provedbu mjera i aktivnosti zaštite od poţara kako slijedi: 

Aktivnost – Zaštita od poţara 510.000,00 

1. Tekuće donacije  300.000,00 

2. Kapitalne donacije – vozilo DVD Sibinj 200.000,00 

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – oprema za rad 10.000,00 

 

II. 

Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Sluţbenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

KLASA:  246-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-04-22-2 

Sibinj, 21.travanj 2022.godine 

 

 

Naĉelnik Stoţera 

Tomislav Topalović, mag. oec. 
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