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Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i
137/15. - pročišćeni tekst), članka 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj:
92/10.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj: 1/09. i 1/13.), općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka dana 31.ožujka
2017. godine, donosi
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
za područje Općine Satnica Đakovačka
za 2017.godinu
Članak 1.
Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara na području Općine Satnica Đakovačka.
Članak 2.
Predmet motrenja, čuvanja i ophodnje su sve građevine za koje prijete opsanost od nastajanja
i širenja požara na području Općine Satnica Đakovačka, posebno poljoprivredne površine za
vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske površine za vrijeme ljetnog perioda.
Članak 3.
Građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara su:
- proizvodni objekti fizičkih i pravnih osoba koje se bave drvno-prerađivačkom industrijom
- poljoprivredne površine i proizvodni objekti poljoprivrednih proizvođača
- šume i šumske površine u privatnom ili državnom vlasništvu
- površine na kojima su smješteni "zeleni otoci"
Članak 4.
Za građevine iz članka 3. Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne zaštite,
motrenja, čuvanja i ophodnje:
- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i
uređaja kao njihov tehnički pregled
- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i
odlaganje otpada na za to propisano mjesto
- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i
širenje požara ili koji onemogućuju brzi izlazak iz ugroženih područja
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima
- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima
- omogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjestu gdje bi to
predstavljalo opasnost od požara i eksplozije
- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara, te
postavljanje istih na mjesta koja su za to predviđena
- instalacija uređaja za dojavu i gašenje požara
- osiguravanje vatrogasnih dežurstava na vanjskim prostorima i u građevinama.
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Članak 5.
Svi pravni subjekti i fizičke osobe koje su zadužene za provedbu mjera iz članka 4., dužni su
poduzimati i mjere čuvanja, te organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s
odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara.
Članak 6.
Sredstva za provedbu planova motrenja i dojavnih službi osigurati će pravne osobe iz članka
3. ovoga Plana, dok će se sredstva za istu namjenu za fizičke osobe osigurati Proračunom
Općine Satnica Đakovačka za 2017.godinu.
Članak 7.
Izvršitelji zadataka i mjera iz ovoga Plana su vlasnici i/ili korisnici građevina i površina iz
članka 3. ovoga Plana, Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka, Dobrovoljno
vatrogasno društvo Gašinci, Lovačko društvo "Fazan" Satnica Đakovačka, Lovačko društvo
"Vepar" Gašinci.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za
područje Općine Satnica Đakovačka za 2016.godinu (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:5/16.).
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku" Općine
Satnica Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 214-01/17-01/13
URBROJ: 2121/06-01/17-1
Satnica Đakovačka, 31.03.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK
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Službeni glasnik

Stranica 3

Broj 6

Na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju ''NN'', br. 135/13 i 65/17) članka 41.
Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09. i
1/13.) Općinski načelnik dana 20.srpnja 2017. godine, donio je:

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA
2. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
SATNICA ĐAKOVAČKA

I
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi , mišljenja opisana
u članku 101. Zakona o prostornom uređenju i utvrđuje Konačni prijedlog 2. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA.
Konačni prijedlog plana potrebno je dostaviti Zavodu za prostornno uređenje županije radi
izdavanje mišljenja sukladno članku 107 . Zakona o prostornom uređenju .

II
Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka provest će ovaj Zaključak.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

IV
Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka.

KLASA:350-01/17-01/10
UR. BROJ:2121/06-01/17-1
Satnica Đakovačka, 20. srpnja 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.
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