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 Temeljem točke III. podtočke 8. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini 

Vlade Republike Hrvatske i članka 42. Statuta Općine 

Vuka («Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14, 

1/18, 1/20, 2/21), Općinski načelnik Općine Vuka dana 

31. ožujka 2022. godine donosi 

 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u građevinama i 

na površinama za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Planom bit će organizirano motrenje, 

čuvanje i ophodnja u građevinama i na površinama za 

koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara, odnosno organizira se  motriteljsko-dojavna 

služba za područje Općine Vuka. 

 

Članak 2. 

 Građevine na području Općine Vuka za koje 

prijeti povećana opasnost od izbijanja požara su: 

• Osnovna škola  Milka Cepelića, M. Cepelića 

1, 

• zgrada Općine Vuka i Dom zdravlja, Osječka 

83, 

• mlin B.I.J.A.F. d.o.o., Osječka ulica 5, 

• Farma koka nesilica-Žito d.o.o. Osijek, M. 

Rastovčić bb. 

 

Pod površinama za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara 

podrazumijevaju se poljoprivredne površine zasijane 

žitaricama, uljanom repicom, suncokretom, kukuruzom 

i drugim kulturama. 

 

 Organizira se ophodnja i motrenje žitorodnih i 

drugih poljoprivrednih površina, s tim da osobitu 

pozornost treba posvetiti područjima uz državnu cestu 

D 7 (Kneževo-B. Manastir-Osijek-Đakovo-Sl. Šamac), 

kao i uz željezničku prugu (Osijek-Vrpolje), jer tu 

postoji povećana opasnost od izbijanja požara. 

 Ophodnju i motrenje građevina iz stavka 1. 

ovog članka obavljat će članovi DVD  Vuka, uz 

izviđačko-preventivno patroliranje na terenu kombijem 

ili navalnim vozilom -kamionom. 

 

Članak 3. 

 Posebnu pozornost treba obratiti i na Farmu 

koka nesilica Žito d.o.o. Osijek, M. Rastovčić, na kojoj 

postoji mogućnost nastajanja požara paljenjem, 

prirodnom pojavom (udar groma) ili kemijskim 

procesima zbog stvaranja gljivica truljenjem 

(samozapaljenje). 

 

Članak 4. 

 Ophodnja i motrenje iz članka 2. i 3. 

organizirat će  i provoditi se u obliku dežurstava 

dnevno od 09,00 - 21,00 sat na tornju DVD-a Vuka i uz 

izviđačko-preventivno patroliranje na terenu kombijem 

ili kamionom, a po potrebi i noćna dežurstva. 

 

Članak 5. 

 Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj 

uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na licu 

mjesta, odnosno pravovremeno otkrivanje i gašenje 

požara u samom začetku, a u slučaju požara većih 

razmjera patrole su dužne obavijestiti Javnu vatrogasnu 

postrojbu ili PU Osječko-baranjsku, te do dolaska 

profesionalnih jedinica pokušati lokalizirati požar. 

 

Članak 6. 

 Ophodnja i motrenje organiziraju se od 15. 

lipnja pa sve do završetka žetve na području Općine 

Vuka.  

 

Članak 7. 

 Uz dežurstva članova DVD Vuka, organizirat 

će se dežurstvo barem jednog traktora s plugom, od 

strane poljoprivrednika s područja općine Vuka. 

 

Članak 8. 

 Zabranjuje se loženje vatre u blizini polja i 

spaljivanje biljnih ostataka na poljoprivrednim 

površinama za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja  i širenja požara. 

 

 Prilikom ophodnje patrole trebaju posebnu 

pozornost obratiti na moguće osobe koje se nepotrebno 

zadržavaju uz cestu i na žetvenim područjima, te ih 

opomenuti i zamoliti da se  udalje zbog opasnosti od 

izbijanja požara. 

 

Članak 9. 

 U slučaju da unatoč usmenoj opomeni patrole, 

osobe iz članka 8. ne postupe prema uputi patrole, ili 

lože otvorenu vatru suprotno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu (NN br.  20/18, 115/18, 

98/19), patrola je dužna o tome hitno obavijestiti 

najbližu postaju policije. 

 

Članak 10. 

 Općinska uprava Općine Vuka će na vidnim 

mjestima istaknuti obavijesti o strogoj zabrani paljenja 

korova, slame i drugog biljnog otpada te mogućim 

sankcijama propisanim Zakonom o poljoprivrednom 

zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19). 

 

Članak 11. 

 Sredstva koja su potrebna za provedbu ovog 

Plana motrenja, čuvanja i ophodnje, osigurat će Općina 

Vuka iz svog Proračuna u skladu sa svojim 

mogućnostima. 

 

Članak 12. 

 Općina Vuka, u suradnji s odjelom MUP-a 

nadležnim za vatrogastvo, organizirat će informativno-

savjetodavne sastanke s članovima DVD Vuka i 

drugim zainteresiranim za zaštitu od požara, na kojima 
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će se razmotriti tijek priprema i provedbe aktivnosti 

zaštite od požara pred žetvenu sezonu sukladno 

obvezama proizašlim iz Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2022. godini. 

 

KLASA: 245-01/22-01/2 

URBROJ: 2158-42-03-22-1 

U Vuki, 31. ožujka 2022. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

-------------------------------------------------------------- 

 Temeljem članka 77. stavka 9. Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i 

članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“, broj 01/14, 01/18, 01/20 i 02/21), 

Općinski načelnik Općine Vuka, daje 

  

Očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja  

komunalnog otpada na području Općine Vuka  

 

I 

 Općinski načelnik Općine Vuka, nakon 

provjere prijedloga Cjenika javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vuka, koji je 

predložio davatelj javne usluge, trgovačko društvo 

Unikom d.o.o., Ružina 11a, Osijek, OIB: 

07507345484, očituje se da je isti sukladan Zakonu o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i 

Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/22), te 

predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno 

predaje reciklabilni  komunalni otpad, glomazni otpad i 

opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog 

otpada, kao i da odvojeno odlaže biootpad. 

 

II 

 Davatelj javne usluge trgovačko društvo 

Unikom d.o.o. dužno je prije primjene Cjenika ishoditi 

suglasnost na isti, temeljem članka 77. stavka 5. 

Zakona o gospodarenju otpadom. 

 

III 

 Ovo Očitovanje objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Vuka“ i na mrežnim stranicama 

Općine Vuka i davatelja javne usluge. 

 

KLASA: 351-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-03-22-15 

U Vuka, 13. lipnja 2022. godine                                  

               

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

-------------------------------------------------------------- 

 Temeljem članka 77. stavka 5. Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i 

članka 42. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“, broj 01/14, 01/18, 01/20 i 02/21), 

Općinski načelnik Općine Vuka, daje 

  

Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja  

komunalnog otpada na području Općine Vuka  

 

Članak 1. 

 Općinski načelnik Općine Vuka, daje 

suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vuka, koji je 

predložio davatelj javne usluge, trgovačko društvo 

Unikom d.o.o., Ružina 11a, Osijek, OIB: 

07507345484, jer je isti sukladan Zakonu o 

gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Vuka („Službeni glasnik Općine 

Vuka“ broj 01/22), te predložene cijene potiču 

korisnika usluge da odvojeno predaje reciklabilni  

komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni 

otpad od miješanog komunalnog otpada, kao i da 

odvojeno odlaže biootpad, a o čemu je svoje Mišljenje 

dao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine 

Vuka (KLASA: 337-01/22-01/1, URBROJ: 2158-42-

općinskog načelnika sastavljeno Očitovanje na Cjenik 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Vuka, KLASA: 351-01/22-02/1, 

URBROJ: 2158-42-03-22-15, od 13. lipnja 2022. 

godine. 

 

Članak 2. 

 Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Vuka primjenjuje se od 01. 

srpnja 2022. godine, te se prilaže ovoj Suglasnosti i 

sastavni je dio iste. 

 

Članak 3. 

 Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Vuka“ i na mrežnim stranicama 

Općine Vuka i davatelja javne usluge.  

 

KLASA: 351-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-03-22-16 

U Vuka, 13. lipnja 2022. godine                                  

               

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

---------------------------------------------------------------- 

 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

(«Narodne novine» broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), 

cjeline III. točke 6. b), podtočke 1. Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini Stožer civilne 

zaštite Općine Vuka, na svojoj 2. sjednici, održanoj 

dana 31. svibnja 2022. godine, donosi 

 

Plan rada Stožera civilne zaštite za 2022. godinu 

 

Plan rada Stožera civilne zaštite za 2022. 

godinu: 
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01-22-7, od 13. lipnja 2022. godine, te od strane



 

 

1. Održati najmanje dvije sjednice Stožera i to: u 

proljeće (svibanj-lipanj) i u jesen (listopad-

studeni). 

2. Upoznati se s Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje u građevinama i na površinama za 

koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara za 2022. godinu, koji je donio 

Općinski načelnik 31. ožujka 2022. godine. 

3. Putem edukacijskog letka i web stranice, 

informirati stanovništvo o preventivnim 

mjerama zaštite od požara. 

 

KLASA: 240-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-01-22-8 

U Vuki, 31. svibnja 2022. godine                                                   

 

Načelnica Stožera CZ Općine Vuka 

Marijana Sertić 

-------------------------------------------------------------- 

 Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite 

(«Narodne novine» broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 

cjeline III. točke 6. b) podtočke 3. Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, Stožer civilne 

zaštite Općine Vuka, na svojoj 2. sjednici održanoj dan 

31. svibnja 2022. godine donosi 

 

 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za 

2022. godinu 

 

A) PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 

IZRAĐENI DOKUMENTI: 

1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije izradio: In-konzalting d.o.o., Baranjska 

18, Slavonski Brod, u listopadu 2018. godine. 

2. Plan zaštite od požara izradio In-konzalting d.o.o., 

Baranjska 18, Slavonski Brod, u listopadu 2018. 

godine. 

3. Plan gospodarenja otpadom Općine Vuka, 

usvojen je Odlukom na 32. sjednici Općinskog 

vijeća od 24. veljače 2017. godine, i objavljen u 

«Službenom glasniku Općine Vuka» broj 02/17. 

4. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Vuka objavljena u 

«Službenom glasniku Općine Vuka» broj 9/15. 

5. Plan motrenja, čuvanja i ophodnji u građevinama 

i na površinama za koje prijeti povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu 

donio Općinski načelnik 31. ožujka 2022. godine. 

6. Procjena rizika od velikih nesreća, donijelo 

Općinsko vijeće Općine Vuka dana 23. prosinca 

2021. godine. 

7. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

donijelo Općinsko vijeće Općine Vuka dana 26. 

studenog 2021. godine. 

8. Plan djelovanja civilne zaštite – izradio: In-

konzalting d.o.o., Baranjska 18, Slavonski Brod, 

2019. godine. 

 

B) OPERATIVNA PROVEDBA – 

TERENSKI DIO 

 

1. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBA  

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za 

Općinu Vuka, formirano je zapovjedništvo u skladu s 

Uredbom o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 27/17) 

 Temeljem Odluke o osnivanju Postrojbe 

civilne zaštite opće namjene Općine Vuka struktura 

postrojbe je slijedeća:                                                                                            

- jedna upravljačka skupina, koju čine zapovjednik 

postrojbe i zamjenik zapovjednika/pomoćnik za 

logistiku,  

- dvije operativne skupine, svaka skupina se sastoji od 

8 pripadnika: voditelja skupine, zamjenika voditelja i 6 

članova, 

- pričuve koja se sastoji od 4 člana. 

 Postrojbu civilne zaštite opće 

namjene Općine Vuka čini tim civilne zaštite opće 

namjene od 18 pripadnika. 

Materijalnu potporu postrojbe opće namjene - 

oslanja se na resurse građana i pravnih osoba, čijim 

članovima se popunjavaju te na resurse Općine Vuka. 

Prema članku 24. Zakona o sustavu civilne 

zaštite («Narodne novine» broj 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21) i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika 

i članova Stožera civilne zaštite («Narodne novine» 

126/19, 17/20), Općinski načelnik je dana 08. lipnja 

2021. godine donio Odluku o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Općine Vuka i imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 6/21), s 

Načelnicom stožera Marijanom Sertić.  

 

2. ŠUMSKE POVRŠINE 

Na području Općine Vuka ima 146,92 ha 

šumskih površina, pod upravom Hrvatskih šuma, 

uglavnom su zastupljene u zapadnom dijelu Općine, te 

istočno od naselja Vuka, i uz rijeku Vuku, istočno od 

naselja Beketinci. 

 

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 

Na području Općine Vuka ima 3.082 ha 

obradivih poljoprivrednih površina, koje obrađuju 

tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom te 

OPG-ovi s našeg područja, te se trebaju pridržavati 

propisanih agrotehničkih mjera, sukladno 

organizacijskim i administrativnim mjerama zaštite od 

požara na otvorenom prostoru u predžetvenom i 

žetvenom razdoblju. 

 

4. UPOZNAVANJE PUČANSTVA S 

OPASNOSTIMA OD NASTANKA 

POŽARA I POSLJEDICA KOJE 
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POŽARI IZAZIVAJU, 

INFORMIRANJE STANOVNIŠTVA 

O ZAKONSKOJ REGULATIVI PRI 

SPALJIVANJU BILJNOG I 

DRUGOG OTPADA 

 

Izvršitelj: DVD i Općinski načelnik 

Sudionici: Pravne i fizičke osobe s područja 

Općine Vuka 

 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon donošenja, 

a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Vuka». 

 

KLASA: 240-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-01-22-9 

U Vuki, 31. svibnja 2022. godine 

 

Načelnica Stožera CZ Općine Vuka 

Marijana Sertić 

-------------------------------------------------------------- 

   Temeljem cjeline III. točke 6. b), podtočke 6. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini Stožer civilne zaštite Općine Vuka, na svojoj 2. 

sjednici, održanoj dana 31. svibnja 2022. godine, 

donosi 

  

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od 

požara u Općini Vuka 

 

Planom aktivnog uključivanja svih subjekata 

zaštite od požara u Općini Vuka u 2022. godini (u 

daljem tekstu: Plan) utvrđuju se dužnosti, odgovornosti 

i postupci subjekata u sustavu zaštite od požara na 

području Općine Vuka sa ciljem pravovremenog 

upoznavanja sa pravima, obvezama i pravilnim 

načinima postupanja. 

 

I.  VATROGASNE POSTROJBE 

 

Na području Općine Vuka djeluje dobrovoljno 

vatrogasno društvo DVD Vuka, te Javna vatrogasna 

postrojba Čepin.  

Prema Procjeni ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija područje Općine Vuka 

predstavlja jednu požarnu zonu u koju se iz sjedišta 

JVP Čepin može intervenirati u propisanom roku do 

najudaljenijih naseljenih točaka računajući od vremena 

dojave do početka vatrogasne intervencije. 

 

 II.  ZAPRIMANJE DOJAVA I 

UZBUNJIVANJE 

 

 Dojave i cjelokupna komunikacija oko 

nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim 

uređajima pozivom na broj 112 koju prima dežurni 

radnik Područnog ureda za civilnu zaštitu Osijek 

(Županijski centar 112 Osijek). 

 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 prema naputku glavnog vatrogasnog 

zapovjednika OBŽ. 

 Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne 

postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području 

izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i 

načelnika Općine. 

 Po završetku akcije zapovjednik je dužan 

sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom centru 112 

Osijek i županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

 

 III.  VATROGASNE INTERVENCIJE, 

ZAPOVIJEDANJE I REDOSLIJED 

UKLJUČIVANJA 

 

 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 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 raspoloživim sredstvima i 

snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti 

intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog 

vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje 

intervencijom.  

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja 

vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosi 

zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne 

zajednice Osijek, Županijski vatrogasni zapovjednik ili 

njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika u 

vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s 

intervencijom, odnosno zapovjednika javne vatrogasne 

postrojbe, koji je preuzeo zapovijedanje intervencijom. 

U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u 

veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a 

temeljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog 

zapovjednika upućuju se dodatne vatrogasne snage. 

Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti 

požar, akciji gašenja požara se, na temelju zahtjeva 

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 

Općine Vuka nisu dostatne za gašenje požara, 

zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više 

razine zapovijedanja. 

Odluka o angažiranju dodatnih snaga za 

gašenje požara može se donijeti samo onda kad su sve 

raspoložive protupožarne snage s područja jedinice 

lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje, ili 

su već angažirane na drugim požarištima. Županijski 
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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 

(kontinentalnog dijela RH) 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. 

 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 angažiranju snaga. 

 Kada događaj prelazi granice područja Općine 

Vuka, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom 

preuzima Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov 

zamjenik. 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. 

Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima 

profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, 

osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu («Narodne 

novine» broj 125/19.), zapovjednik te vatrogasne 

postrojbe. 

Obavješćivanje i upoznavanje dužnosnika 

Općine Vuka o nastalom požaru, obavit će se u 

slučajevima kada nastane požar širih razmjera na 

građevini (stambenoj, industrijskoj) ili kada požar 

poprimi veće razmjere u požarnoj zoni. 

 Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je 

suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema 

zapovijesti zapovjednika požarišta. 

 Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta 

preuzima i organizira dobrovoljno vatrogasno društvo 

Vuka i njegov zapovjednik u suradnji s Općinskim 

načelnikom. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon 

donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

 

KLASA: 240-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-01-22-10 

U Vuki, 31. svibnja 2022. godine     

 

Načelnica Stožera CZ Općine Vuka 

Marijana Sertić 

-------------------------------------------------------------- 

 Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), cjeline III. 

točke 6. b), podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2022. godini, Stožer civilne 

zaštite Općine Vuka, na svojoj 2. sjednici, održanoj 

dana 31. svibnja 2022. godine, donosi 

 

Plan pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave 

odgovarajućih zapovjednih mjesta kod 

zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih 

požara na području Općine Vuka 

 

Za lokalitete i prostore pogodne za uspostavu 

odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i 

koordinacije u gašenju velikih požara na području 

Općine Vuka predlažu se: 

 

1. Prostorije DVD Vuka. 

 

KLASA: 240-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-01-22-11 

U Vuki, 31. svibnja 2022. godine                                    

 

Načelnica Stožera CZ Općine Vuka 

Marijana Sertić 

-------------------------------------------------------------- 

 Temeljem cjeline III. točke 6. b), podtočke 2. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini Stožer civilne zaštite Općine Vuka, na svojoj 2. 

sjednici, održanoj dana 31. svibnja 2022. godine, daje 

 

Financijski plan za požarnu sezonu 2022. godine 

 

I. 

Proračunom Općine Vuka za 2022. godinu 

predviđena su financijska sredstva kako slijedi: 

- Izrada planske dokumentacije……10.000,00 kuna 

- Provedba sustava civilne zaštite…30.900,00 kuna 

- DVD Vuka i vatrogasna zajednica 

Osijek……………………………. 108.000,00 kuna 

- Gradsko društvo Crvenog križa 

Osijek……………………………... 10.000,00 kuna 

- Financiranje javne vatrogasne 

postrojbe……………………….…50.000,00 kuna 

 

II. 

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom glasniku Općine 

Vuka“ 

 

KLASA: 240-01/22-02/1 

URBROJ: 2158-42-01-22-12 

U Vuki, 31. svibnja 2022. godine    

 

Načelnica Stožera CZ Općine Vuka 

Marijana Sertić 
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__________________________________________________________________________________________ 

«Službeni glasnik Općine Vuka» službeno glasilo Općine Vuka 

Izdaje: Općina Vuka 

 Za izdavača: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Vuka 
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