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GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

6. Odluka o usvajanju Programa mjera
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti -
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
na području Grada Gline u 2022. godini 329

- Program mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezin-
sekcija, deratizacija na području Grada
Gline u 2022. godini 329

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite
od požara za područje Općine Gvozd
za 2022. godinu 353

GRAD GLINA
AKTI GRADONAČELNIKA

6.
Temeljem članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 
79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 
i 143/21) i članka 48. Statuta Grada Gline (»Službeni 
vjesnik«, broj 16/13, 22/14, 8/18, 10/18, 76/18 - pro-
čišćen tekst, 9/20 i 5/21) donosim

O D L U K U
o usvajanju Programa mjera zaštite

pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, 
dezinsekcija, deratizacija na području Grada 

Gline u 2022. godini

Članak 1.
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija, dera-
tizacija na području Grada Gline u 2022. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) koji je izradio Zavod za 
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Ulica 
kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.

Program je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA

GRADONAČELNIK

KLASA: 543-01/22-01/1
URBROJ: 2176-20-1-22-2
Glina, 1. ožujka 2022.

Gradonačelnik
Ivan Janković, mag.ing.geod. et geoinf., v.r.
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OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 

od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Procjene 
ugroženosti od požara Općine Gvozd i članka 34. 
stavka 1. alineja 27. Statuta Općine Gvozd (»Službeni 
vjesnik«, broj 26/09, 46/11 - ispr. 6/13, 19/14 i 4/18), 
općinski načelnik donosi

P R O V E D B E N I  P L A N
unaprjeđenja zaštite od požara za područje  

Općine Gvozd za 2022. godinu

I.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području 

Općine Gvozd, općinski načelnik Općine Gvozd donosi 
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na 
području Općine Gvozd za 2022. godinu.

II.
Za unapređenje zaštite od požara na području Općine 

Gvozd potrebno je u 2022. godini provesti sljedeće 
organizacijske, tehničke, urbanističke i druge mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Sukladno Procjeni zaštite od požara i Planu 
zaštite od požara Općine Gvozd potrebno je 
osigurati vertikalnu povezanost sa profesio-
nalnim vatrogasnim strukturama na području 
Županije i time osigurati brzu intervenciju na 
požarištima s dovoljno tehnike i operativnih 
vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Gvozd i DVD Gvozd.

1.2. U DVD-u Gvozd organizirati vatrogasna de-
žurstva na način da se osigura prostorna 
pokrivenost Općine u slučaj u požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Gvozd putem Mo-
triteljsko dojavne službe i DVD Gvozd putem 
stalnih dežurstava.

1.3. Izvršiti pregled tehničkih sredstava za zaštitu 
od požara DVD-a Gvozd, te sukladno utvrđe-
nom pregledu poduzeti mjere za poboljšanu 
opremljenost i osposobljenost vatrogasnog 
društva.
Izvršitelj: DVD Gvozd, Općina Gvozd.

1.4. Sukladno promjenama na području Općine 
Gvozd, a koje bitno utječu na protupožarnu 
zaštitu izvršiti normativno usklađivanje akata.
Izvršitelj: Općina Gvozd.

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Izvršiti opremanje postrojbe vatrogasne zaštite 
tako da se nabavljena oprema može koristiti 
kod protupožarnih intervencija. Opremu i 
tehniku držati u ispravnom stanju.
Izvršitelj: Općina Gvozd i DVD Gvozd.

2.2. Sredstva veze i javljanja
Tehniku za uzbunjivanje i javljanje učiniti do-
stupnom i ispravnom za korištenje te osigurati 
stalnu vezu s centrima za dojavu na broj 193 
ili 112.

3. URBANISTIČKE MJERE

3.1. Kod izmjena i dopuna prostorno planske doku-
mentacije voditi računa da ista bude usklađena 
s pozitivnim propisima za zaštitu od požara.
Izvršitelj: Općina Gvozd.

3.2. Osigurati prohodnost nerazvrstanih cesta za 
prolaz protupožarne tehnike i prijevoz ljudstva 
za protupožarne intervencije.
Izvršitelj: Općina Gvozd. Komunalac Gvozd 
d.o.o. u suradnji sa Županijskom upravom 
za ceste.

3.3. Osigurati pristup hidrantskoj mreži i nesmetano 
korištenje iste za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj: Općina Gvozd, Vodoopskrba i odvod-
nja Topusko d.o.o. i Komunalac Gvozd d.o.o.

4. ZAŠTITA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG 
OTPADA

4.1. Osigurati vatrogasni pristup odlagalištu otpa-
da, a rad na odlagalištu organizirati sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom uz 
primjenu pravila protupožarne zaštite.
Izvršitelj: Općina Gvozd, Komunalno Topusko 
d.o.o. i Komunalac Gvozd d.o.o.

5. ORGANIZACIJA I ADMINISTRATIVNE MJERE 
ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PRO-
STORU

5.1. U ljetnim mjesecima vršiti pojačani nadzor nad 
spaljivanjem otpada na otvorenom prostoru i 
spaljivanju biljnog otpada.

5.2. Putem oglasnih ploča, sredstava javnog pri-
općavanja i drugih sredstava, upozoravati 
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stanovništvo na opasnost od požara i provoditi 
preventivne mjere.
Izvršitelj: Općina Gvozd, DVD Gvozd.

5.3. Organizirati sastanke sa predsjednicima Vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Gvozd 
te iste upoznati s odlukama Općine Gvozd s 
kojima se uređuje spaljivanje biljnog otpada 
kao i drugog otpada na otvorenom prostoru.
Izvršitelj: Općina Gvozd.

5.4. U suradnji sa Hrvatskim vodama osigurati 
čišćenje površina uz vodotoke i kanale.

5.5. Vršiti stalni nadzor na nerazvrstanim cestama, 
odstranjivati, kositi korov i drugo lakozapaljivo 
raslinje.
Izvršitelj: Hrvatske vode d.o.o., VGI Sisak 
»Banovina«, Komunalac Gvozd d.o.o.

III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd dostaviti 

će ovaj Plan svim subjektima koji su dužni po njemu 
postupati.

IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Gvozd koje 

proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurat će se 
do visine utvrđene Proračunom Općine Gvozd za 
2022. godinu.

Sredstva za provedbu obveza iz ovog Provedbenog 
plana ostali izvršitelji osiguravaju u okviru sredstava 
za svoju redovitu djelatnost.

V.
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu danom do-

nošenja, a bit će objavljen u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 245-02/22-01/01
URBROJ: 2176-9-02-22-1
Vrginmost, 22. veljače 2022.

Općinski načelnik
Milan Vrga, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


