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AKTI GRADONAČELNIKA 
 
 
47. 
 
 
Temeljem točke III. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini te članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni 
glasnik Grada, broj 1/09, 1/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 3/18, 9/20 i 5/21), po prijedlogu 
načelnika Stožera civilne zaštite Grada Slatine, Gradonačelnik Grada Slatine, donosi  

P L A N 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite 

od požara na području Grada Slatine 
u 2022. godini 

 
 

I. 
Cilj plana aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Grada Slatine je da se 
na jednom mjestu utvrde dužnosti, odgovornosti i postupci, kako bi subjekti bili pravovremeno 
upoznati sa svojim pravima, obvezama i pravilnim načinima postupanja. 
 

II. 
USTROJ VATROGASTVA U GRADU SLATINI 

 
Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja, od neprijepornog je 
interesa za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku Hrvatsku u cjelini. 
Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) 
Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne 
organizacije. 
 
Vatrogasne postrojbe koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost su: 

a) javna vatrogasna postrojba 

b) postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva 

c) profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu 

d) postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva u gospodarstvu 

e) vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije 

f) intervencijska vatrogasna postrojba. 

 
Vatrogasna zajednica Grada Slatine objedinjuje, usmjerava i koordinira rad: 

- 1 Javne vatrogasne postrojbe i 

- 7 Dobrovoljnih vatrogasnih društava 
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Odgovorne osobe i ustroj zapovijedanja vatrogasnim postrojbama Grada Slatine: 
 
 VZG SLATINA 
Vodstvo VZG Ime i prezime Mobitel  
Predsjednik  BRANKO BELOŠEVIĆ 091/5186924 

Zapovjednik  STJEPAN VENUS 098/659-362 

Zamjenik  Zapovjednika TOMISLAV UHER 095/532-2343 

Tajnik  DRAGAN MEDVEDOVIĆ 098/263-598 

 
1.DVD SLATINA 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  DRAGAN MEDVEDOVIĆ 098/263-598 

Zapovjednik  JOSIP MIKIĆ 098/182-9488 

Zamjenik zapovjednika DARKO VUJIĆ 098/416-169 

Tajnik  BRANKO BELOŠEVIĆ 091/5186924 

 
2.DVD KOZICE 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  IVAN MEDVED 033/562-101 

Zapovjednik  IVAN MEDVED 033/562-182, 091/564-8561 

Tajnik  SILVIJA VUKOVSKI 091/795-8880 

 
3.DVD BAKIĆ 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  DANIJEL VILK 099/758-2029 

Zapovjednik  LEO PODBOJ 091/885-8672 

Tajnik  IVAN GORENAC 091/510-2799 

 
4.DVD SLADOJEVCI 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  JOSIP  VAJNHAL 091/782-1462 

Zapovjednik  DALIBOR POKUPĆIĆ 095/368-7664 

Tajnik  ELIZABETA VAJNHAL 091/358-9768 

 
5.DVD SLADOJEVAČKI LUG 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  DANIJEL KRAMARIĆ 091/454-3089 

Zapovjednik  MATIJA VUKOVIĆ 095/750-4562 

Tajnik  IVAN HODAK 091/405-7518 
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6.DVD DONJI MELJANI 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  ZLATKO BOROVEC 099/837-2242 

Zapovjednik  MARIO PERKOVAC 099/845-2221 

Tajnik  PETAR UHER 033/543-215 

 
7.DVD GOLENIĆ 
Vodstvo DVD Ime i prezime Mobitel /tel. 
Predsjednik  IVAN GAŠPARIĆ 099/610-6043 

Zapovjednik  DOMAGOJ JANKOVIĆ 095/811-2767 

Tajnik  DOMAGOJ KOVAČ 095/525-8333 

 

Za provedbu Programa aktivnosti pojačanih mjera zaštite od požara u 2022. godini, odgovorni 
su zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Slatine. 

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Slatine pratiti će stanje i pojave na području Grada 
Slatine tijekom ljetne sezone u provedbi pojačanih mjera zaštite od požara te poduzimati mjere 
za poboljšanje organiziranosti vatrogasnih postrojbi te rukovoditi sa složenim vatrogasnim 
intervencijama. 

III. 
USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA 

SUDJELUJE VIŠE VATROGASNIH POSTROJBI I PUČANSTVO 
 

Ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja požara većih razmjera na području Grada Slatine, kada 
u gašenju sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, sačinjen je prema odredbama Zakona o 
vatrogastvu. Općenite odrednice dane navedenim Zakonom specificirane su u nastavku po 
točkama, a potom se u Tablici daje popis odgovornih osoba prema položaju u zapovjednom 
lancu. 

 
 1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće 
ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj 
postrojbi 
koja je prva počela s intervencijom. 
 2. Kad 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. 
 3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim 
sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje 
nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. 
 4. Kada događaj prelazi granice jedinice lokalne samouprave, zapovijedanje 
vatrogasnom 
intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja, ako 
isti postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik. 
 5. Kada događaj prelazi granice Županije zapovijedanje vatrogasnom intervencijom 
preuzima glavni vatrogasni zapovjednik. 
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 6. Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje vatrogasnom 
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno 
svojoj prosudbi o 
učinkovitosti takvog određenja. 
 7. Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu 
postrojbu u gospodarstvu osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu zapovijeda zapovjednik te 
vatrogasne postrojbe. 
 8. Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo 
ovlaštene osobe Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

 
IV. 

RAZRAĐEN SUSTAV PRIMANJA DOJAVE O POČETKU POŽARA I 
UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA VATROGASNIH POSTROJBI I OSTALIH 

SUDIONIKA 
 

Sustav primanja dojave o početku požara i uključivanja u akciju gašenja vatrogasnih postrojbi 
i ostalih sudionika sačinjen je prema odrednicama Zakona o vatrogastvu, Pravilnika o 
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske i Planu 
intervencija kod velikih požara otvorenih prostora na teritoriju Republike Hrvatske. 
Odredbe  navedenog Zakona, Pravilnika i Plana specificirane su u nastavku. 

 
 

Red. 
br. 

radnje 
OPIS RADNJE 

NAČIN 
DOJAVE 

POSTROJBA ZADUŽENJA 

1. 
Dojava požara             
0 - 24 sata 

-telefonom         
-sirenom              
-radiostanicom 

postrojba koja 
je primila 
dojavu 

Uzbunjivanje se obavlja na temelju 
dojave požara u ŽVOC na broj 193 

2. 
Prvi izlazak na 
požar 

-interna uzbuna 
postrojba koja 
je primila 
dojavu 

Na temelju procjene stanja na požarištu 
zapovjednik vatrogasne postrojbe 
uzbunjuje ostale vatrogasce. 

3. 

Obavještavanje o 
požaru 
zapovjednika 
vatrogasnih 
postrojbi, 
vatrogasne 
zajednice i 
Županijskog 
vatrogasnog 
zapovjednika 

-telefonom   
postrojba koja 
je primila 
dojavu 

Na temelju procjene stanja na požarištu 
kada zapovjednik koji vodi postrojbu na 
intervenciji ocijeni da se u akciju 
moraju uključiti ostale vatrogasne 
postrojbe na području jedinice lokalne 
samouprave. 

4. 
Uzbunjivanje 
ostalih DVD-a 

-telefonom 

ostali DVD-i 
na području 
jedinice 
lokalne 
samouprave 

Uzbunjuju se i mobiliziraju postrojbe na 
čijem području djelovanja je nastao 
požar. Uzbunjivanje obavlja 
zapovjednik vatrogasnih postrojbi 
vatrogasne zajednice. 
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5. 

Obavještavanje o 
požaru 
Županijskog 
vatrogasnog 
zapovjednika 

-telefonom   
Obavještava se ŽC 112 Virovitica o 
stanju na terenu i potrebi uključivanja 
dodatnih snaga. 

6. 

Pozivanje ostalih 
sudionika na 
području jedinice 
lokalne 
samouprave 

-telefonom   

Na temelju procjene stanja na požarištu 
zapovjednik vatrogasnih postrojbi 
vatrogasne zajednice ili Županijski 
vatrogasni zapovjednik poziva u pomoć 
pučanstvo i po potrebi građevinsku 
mehanizaciju, vozila i opremu putem 
ŽC 112 Virovitica. 

7. 

Uzbunjivanje 
vatrogasnih 
postrojbi iz 
okolnih jedinica 
lokalne 
samouprave 

-telefonom 

vatrogasne 
postrojbe u 
okolnim 
jedinicama 
lokalne 
samouprave 

Požar širih razmjera na požarnom 
području ili mogućnost širenja na 
područje okolnih jedinica lokalne 
samouprave. Na temelju procjene stanja 
na požarištu Županijski vatrogasni 
zapovjednik uzbunjuje vatrogasne 
postrojbe u okolnim jedinicama lokalne 
samouprave preko ŽC 112. 

8. 

Pozivanje 
vatrogasnih 
postrojbi iz 
okolnih jedinica 
lokalne 
samouprave 

-telefonom 

vatrogasne 
postrojbe u 
okolnim 
jedinicama 
lokalne 
samouprave 

U slučaju potreba pozivaju se 
vatrogasne postrojbe iz okolnih jedinica 
lokalne samouprave. Poziva ih 
Županijski vatrogasni zapovjednik 
putem ŽC 112 Virovitica. 

9. 

Uzbunjivanje 
vatrogasnih 
postrojbi iz 
okolnih županija                   

-telefonom  

vatrogasne 
postrojbe 
okolnih 
županija 

Mogućnost širenja požara na područje 
okolnih županija ili požar velikih 
razmjera. Na temelju procjene stanja na 
požarištu Županijski vatrogasni 
zapovjednik izvješćuje Glavnog 
vatrogasnog zapovjednika putem ŽC 
112 Virovitica. 

10. 

Pozivanje 
vatrogasnih 
postrojbi iz 
okolnih županija 

-telefonom 

vatrogasne 
postrojbe 
okolnih 
županija 

Glavni vatrogasni zapovjednik pruzima 
vođenje intrvencije i slučaju potrebe 
poziva se vatrogasne postrojbe iz 
okolnih županija. 

 
 

U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara može se promijeniti redoslijed 
uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara. 
 
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 
donosi zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice, županijski vatrogasni 
zapovjednik ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika vatrogasne postrojbe koja je prva 
započela s intervencijom, odnosno, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe koji je preuzeo 
zapovijedanje intervencijom. 
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U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika 
požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se 
putem ŽVOC 193 za dodatne vatrogasne postrojbe. 
 
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar akciji gašenja požara se, na temelju 
zahtjeva preko ŽVOC 193 - zapovjednika požarišta, priključuju postrojbe civilne zaštite koje 
je jedinica lokalne samouprave osnovala, obučila i opremila te, prema potrebi, postrojbe 
Hrvatske vojske. 
  
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave nisu dostatne za gašenje 
požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć putem ŽVOC 193 od više razine 
zapovijedanja. Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo 
onda kada su sve raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave 
nedostatne za uspješno gašenje ili su već angažirane na drugim požarištima. 
 
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja 
Županije.  
 
Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara županijski vatrogasni 
zapovjednik će putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva i ŽC 112 Virovitica 
(kontinentalnog dijela Republike Hrvatske) zatražiti dodatnu pomoć. 
 
Ukoliko pružena pomoć iz prethodnog stavka nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog 
vatrogasnog zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, 
zapovjediti angažiranje svih raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih 
protupožarnih snaga, a može, na temelju međunarodnih sporazuma o pružanju pomoći, zatražiti 
i međunarodnu pomoć. 

 
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar, uključivanje 
tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru obavit će se sukladno 
tablici ugroženosti kako slijedi: 
 

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE 

1. stupanj 
-požari otvorenog prostora manjih 
razmjera                                               
-indeks opasnosti vrlo mali do mali 

-vatrogasne postrojbe s područja 
jedinice lokalne samouprave 

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 
jedinica lokalne samouprave             
-zapovjedništvo područja 
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3. stupanj 
-veće šumske površine                         
-veće površine trave i niskog raslinja       
-indeks opasnosti mali do umjeren 

snage iz 2. stupnja i:                         
- županijsko vatrogasno 
zapovjedništvo                                  
- uključivanje dijela vatrogasnih 
postrojbi s područja Županije                                   
po prosudbi uključuju se i:               
- intervencijske postrojbe                          
- zračne snage                                        
- postrojbe civilne zaštite s područja 
Županije                                                
- NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

4. stupanj 

-vrijedne šumske površine                   
-vrlo velike površine trave i niskog 
raslinja                                                
-ugroženost 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 Županije                                
- operativno vatrogasno 
zapovjedništvo kontinentalno dijela 
RH                                                      
- intervencijske postrojbe                    
- zračne snage                                          
- Županijsko zapovjedništvo zaštite 
i spašavanja                                       
- postrojbe civilne zaštite s područja 
Županije                                                
- NOS OS RH (Hrvatska vojska)           
- priprema dodatnih snaga za 
ispomoć iz drugih županija                                         
po potrebi uključuju se i:                  
- vatrogasno zapovjedništvo RH          
- zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
RH 

5. stupanj 

-posebno vrijedne šumske površine      
-izrazito velike površine otvorenog 
prostora                                                
-više istovremenih događaja većeg 
intenziteta                                            
-ugroženost naselja i/ili drugih 
sadržaja ili objekata                                         
-indeks opasnosti velik do vrlo velik 

snage iz 4. stupnja i:                         
- vatrogasno zapovjedništvo RH             
- vatrogasne postrojbe iz ostalog 
dijela RH                                           
- Zapovjedništvo za zaštitu i 
spašavanje RH                                   
- postrojbe civilne zaštite iz ostalog 
dijela RH                                           
- po potrebi pomoć iz drugih 
zemalja 

 
Opis kratica korištenih u tekstu: 
NOS OS RH - Namjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske 
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V. 
VATROGASNE POSTROJBE U SLUČAJU KADA SE TREBAJU STAVITI U 

STANJE PRIPRAVNOSTI 
 
 

Slučajevi kada se i koje se vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti glede provedbe, 
određeni su Zakonom o vatrogastvu i Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih 
postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske. Odrednice navedenog Zakona i Pravilnika dane su 
u nastavku. 
 

1. Na temelju procjene stanja na požarištu zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je 
izašla na požarište uzbunjuje ostale vatrogasce u vatrogasnoj postrojbi. 
 

2. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području jedinice lokalne samouprave 
gdje se dogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasne postrojbe na požarištu ne može 
ugasiti 
i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se 
ostale vatrogasne postrojbe na području jedinice lokalne samouprave. 
 

3. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja jedinice lokalne 
samouprave gdje se dogodio požar u stanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe i na 
području jedinice 
lokalne samouprave gdje je moguće širenje požara. 

 
4. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području jedinice lokalne samouprave 

gdje se dogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne 
samouprave gdje se dogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost 
za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih 
jedinica lokalne samouprave na području vatrogasne zajednice. 

 
5. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja vatrogasne zajednice gdje 

se 
dogodio požar u stanje pripravnosti stavljaju se i vatrogasne postrojbe u susjednim vatrogasnim 
zajednicama. 
 

6. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na područje jedinice lokalne samouprave 
gdje se dogodio požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice 
gdje se dogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj 
potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih vatrogasnih 
zajednica. 
 

7. Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera, i da se vlastitim snagama 
vatrogasnih postrojbi vatrogasnih zajednica koje gase požar ne može ugasiti i/ili spriječiti 
širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale 
vatrogasne postrojbe 
na području Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. 
 

8. Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja Virovitičko-podravske 
županije, u stanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe u susjednim županijama. 
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9. Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera, i da se vlastitim snagama 
vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije požar ne može 
ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, 
stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe u susjednim županijama. 
 

10. Zamjena vatrogasnih postrojbi obavit će se odmornim vatrogascima iz pričuve. Dio 
vatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju povući će se na odmor prema procjeni zapovjednika 
u akciji gašenja. 
 

VI. 
POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELUJU U PLANU AKTIVNOG  

UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su: 
 ● Operativni stožer vatrogasne zajednice Grada Slatine 

● Vatrogasne postrojbe, 
● Policijska uprava Virovitičko-podravska, PP Slatina, 
● Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ispostava Slatina, 
● Hrvatske šume, UPŠ Slatina, 
● Hrvatska Elektroprivreda, Elektra Virovitica, Pogon Slatina, 
● Poduzeća i tvrtke. 

 
Operativni stožer Vatrogasne zajednice Grada Slatine  
 

Red.br Ime i Prezime Dužnost Mobitel Telefon 

1. Stjepan Venus Zapovjednik VZG 
Slatina 

098 659 362 033 555 269 

2. Tomislav Uher Zamjenik zapovjednika 
VGZ 

095 532 2343  

3. Josip Mikić Zapovjednik DVD 
Slatina 

098/182-9488  

4. Ivan Medved Zapovjednik DVD 
Kozice 

 033/562-182 

5. Leo Podboj Zapovjednik DVD Bakić 091/885-8672  

6. Dalibor 
Pokupčić 

Zapovjednik DVD 
Sladojevci 

095/368-7664  

7. Matija Vuković Zapovjednik DVD 
Sladojevački Lug 

095/750-4562  

 

8. 

Mario 
Perkovac 

Zapovjednik DVD Donji 
Meljani 

099/845-2221  
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9. Domagoj 
Janković 

Zapovjednik DVD 
Golenić 

095/811-2767  

 

 
U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili drugih 
osoba ili se uslijed veliko požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne 
intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć. 
Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastavka 
događaja. 
Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u 
akciju gašenja uključuju se Hrvatske Šume d.o.o. 
Nadležni zapovjednik po potrebi može zatražiti pomoć od Elektre Virovitica, Pogon Slatina, na 
način da dežurnog dispečera upozna o potrebi njegovog uključivanja u vatrogasnu intervenciju 
na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili preko lokacije 
na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 
Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda 
električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. 
 

VII. 
SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠTAVA 

GRADONAČELNIK GRADA SLATINE 
 
 
▪   Obavještavanje i upoznavanje gradonačelnika Grada Slatine obaviti će se u slučajevima kada 
nastane požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i dugi) ili kada požar otvorenog 
prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere. 

▪   Obavještavanje i upoznavanje sa situacijom obaviti će zapovjednik vatrogasne postrojbe ili 
nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Slatine. 

GRADONAČELNIK GRADA SLATINE 

KLASA: 245-01/22-01/6 
URBROJ: 2189-2-03-01/01-22-1 
Slatina, 1. travnja 2022. 
 
        GRADONAČELNIK 

                           Denis Ostrošić, prof., v.r. 
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48. 
 
 
 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnika Grada Slatine broj 5/09, 
5/10, 1/13, 2/13-pročišćeni tekst,  3/18, 9/20 i 5/21)  Gradonačelnik Grada Slatine, donosi,  

 
 

ISPRAVAK 
Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Slatine u 2022. godini 

 
 

I. 
 

U preambuli Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Slatine u 2022. godini, 
objavljenoj u Službenom glasniku Grada Slatine, broj 3/22, 
 
riječi „ a u vezi s člankom 112.  Zakona o proračunu (NN RH broj 144/21.)…“ 
 
zamjenjuju se sa: 
 
„a u vezi s člankom 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)…“ 

 
 

II. 
 

Ovaj  ispravak objavit će se u Službenom glasniku Grada Slatine. 
 

GRADONAČELNIK GRADA SLATINE 
 

 
KLASA: 403-01/22-01/1 
URBROJ: 2189-2-03-03/01-22-29 
Slatina,  8. travnja  2022.                                                                                              
 
                                        
                                                                                                      GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                   Denis Ostrošić, prof., v.r. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________
NAKLADNIK: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, tel. 033/551-109, 
033/551-357, fax. 033/551-143, odgovorni urednik: Krunoslav Šarabok: pročelnik-tajnik Grada. Godišnja 
pretplata 100,00 kuna. 
__________________________________________________________________________________________


