
- P R I J E D L O G – 
 

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 
92/10) i 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21), 
a po razmotrenom Izvješću Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
općine Pitomača za 2021. godinu, Općinsko vijeće na ___. sjednici održanoj ___. siječnja 
2022. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

za područje općine Pitomača za 2021. godinu 
 
 

I. 
  Zaključkom o usvajanju Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
područje općine Pitomača za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Zaključak) usvaja se Izvješće o 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. 
godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće). 
 

II. 
Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.  
Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. dostavljaju se Nacionalnom odboru za 

preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
KLASA: 810-01/21-01/03 
URBROJ: 2189-16-22-3  
Pitomača, _________ 2022.  

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK:  
    Rikard Bakan, mag.oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE: 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  
Članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i 29. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21). 
 
 
II. PRIKAZ STVARNOG STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/19) propisano 
je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje 
jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 
provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 
Izvješće o stanju zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu 
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 
Slijedom navedenoga predlaže se usvajanje priloženog Izvješća. 



 
  Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne novine", broj 

92/10) i članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 
4/21), Općinski načelnik Općine Pitomača dana 13. siječnja 2022. godine podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
o stanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  

za područje općine Pitomača za 2021. godinu 
 

I. 
U cilju unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće 

Općine Pitomača na 30. sjednici, održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je Provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu (“Službene novine” 
Općine Pitomača broj 1/21) (u daljnjem tekstu:  Provedbeni plan). 
 
 

II. 
Provedbenim planom u 2021. godini planirana je provedba sljedećih organizacijskih, 

tehničkih te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite na otvorenom: 
 
1. Organizacijske mjere  
 

1.1. Vatrogasne postrojbe  
 

a) Na području općine Pitomača nema profesionalne vatrogasne postrojbe već djeljuju 
dobrovoljna vatrogasna društva u svim naseljima Općine, izuzev naselja Križnice, u kojemu je 
isto neaktivno. Navedeni DVD-i čine Vatrogasnu zajednicu Općine Pitomača te operativno 
pokrivaju područje Općine, uz JVP Virovitica kao središnju vatrogasnu postrojbu. 
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija gradova i općina osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.  
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 
Obrazloženje: Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 
vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. One su 
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne 
djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje 
područje vatrogastva, Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 
Najmanja moguća tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe za uspješno djelovanje na 
vatrogasnim intervencijama regulirana je odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi.  
Na području općine Pitomača ustrojena je Vatrogasna zajednica Općine Pitomača unutar koje su 
udružena 11 Dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: DVD) i to DVD Pitomača (sa 
sekcijom u Križnici), DVD Dinjevac, DVD Grabrovnica, DVD Kladare, DVD Mala Črešnjevica, 
DVD Otrovanec, DVD Sedlarica, DVD Stari Gradac, DVD Starogradački Marof, DVD 
Turnašica i DVD Velika Črešnjevica.  
 



Sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Pitomača, Vatrogasna 
zajednica Općine Pitomača ima četiri središnja društva (DVD Pitomača, DVD Kladare, DVD 
Turnašica i DVD Velika Črešnjevica). 
 

b) U središnjim DVD-ima koja djeluju na području općine Pitomača osigurati djelotvornu 
i operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u 
slučaju požara.  
 
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica općine Pitomača, Vatrogasna zajednica Virovitičko-
podravske županije. 
Realizacija: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača osigurava djelotvornu i operativnu 
djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u slučaju 
požara.  
 

c) U Županijskom vatrogasnom operativnom centru osigurati stalno dežurstvo radi 
primanja dojave o vatrogasnim intervencijama, vršenja uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi, 
vođenje vatrogasnih intervencija, pružanje pomoći u tehnici i ljudstvu, obavljanju pripreme za 
vatrogasne intervencije, ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti vatrogasnih postrojbi, 
ustrojava i vodi statistiku o obavljenim intervencijama, obavlja operativnu komunikaciju između 
vatrogasnih postrojbi za obavljanje vatrogasnih djelatnosti, svakodnevno izmjenjuje podatke s 
vatrogasnim operativnim centrima druge županije na telefonski broj 193 za područje cijele 
Virovitičko-podravske županije. Sukladno proračunskim mogućnostima raditi na kadrovskoj 
ekipiranosti, stručnom usavršavanju i doškolovanju zaposlenih koordinatora, osiguranju 
prostornih uvjeta te nabavi tehničke opreme potrebne za unapređenje djelatnosti i adekvatnog 
upravljanja vatrogasnim i drugim izvanrednim događajima u kojima sudjeluju vatrogasne 
postrojbe Virovitičko-podravske županije. 
 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije, Virovitičko-podravska 
županija, Općina Pitomača 
Realizacija: Na području općine Pitomača, u sjedištu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača 
u vrijeme požarne sezone tijekom ljetnog razdoblja osigurano je stalno držurstvo radi 
primanja dojave o vatrogasnim intervencijama, vršenja uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi, 
vođenje vatrogasnih intervencija, pružanje pomoći u tehnici i ljudstvu, obavljanju pripreme za 
vatrogasne intervencije i dr. Doškolovanje i usavršavanje vatrogasaca dobrovoljnih 
vatrogasnih društva provede se kontinuirano. 
 

d) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području općine Pitomača. 
 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području općine Pitomača kontinuirano izvršava Vatrogasna 
zajednice općine Pitomača.  
Obrazloženje: Unatoč činjenici da je u 2021. godini izvršena nabava nove vatrogasne opreme, 
niti jedno društvo u potpunosti ne zadovoljava Zakon o minimalnoj vatrogasnoj opremi.  
Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2021. godinu za rad Vatrogasne 
zajednice Općine Pitomača osiguralo je sredstva u iznosu 750.000,00 kuna, a do 31. prosinca 
2021. godine isplaćeno je na ime iste 750.000,00 kuna.  
 



Navedena sredstva DVD putem VZO Pitomača koriste za podizanje razine svojih materijalno-
tehničkih, kadrovskih, organizacijskih i operativnih sposobnosti. Sredstva osigurana u proračunu 
općine nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i osiguranje njihove operativnosti u spašavanju ljudi i 
materijalnih dobara. 
 

e) Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima ukladiti planove za 
provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne planove 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti s obzirom na 
indeks opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervencije. 
 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Vatrogasna zajednice općine Pitomača redovito održava sjednice zapovjedništva i 
na istima je ukladila planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara te je razradila 
operativne planove aktivnosti uključenje svih subjekata zaštite od požara. Razrađuje sustav 
pripravnosti s obzirom na indeks opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u 
intervencije. 
 

f) Organizirati osposobljavanje i usavršavanje za vatrogasce, savjetovanja i seminare za 
dodatno educiranje vatrogasaca i zapovjedništva u svrhu učinkovitije provedbe svih planiranih 
aktivnosti. 

 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
Realizacija: kontinuirano. 

 
g) Proračunom Općine Pitomača planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, 

opremanje i osposobljavanje Vatrogasne zajednice Općine Pitomača. 
 

Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2021. godinu za rad 
Vatrogasne zajednice Općine Pitomača osiguralo je sredstva u iznosu 750.000,00 kuna, a do 
31. prosinca 2021. godine isplaćeno je na ime iste 750.000,00 kuna.  
 
 

1.2.  Normativni ustroj zaštite od požara  
 
      a) Općina dužna je imati organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno 
važećim propisima. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općina Pitomača ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području 
sukladno važećim propisima te se dimnjačarska služba provodi putem koncesije. 
 
       b) Uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Općinu sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti od požara. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općinsko vijeće Općine Pitomača na 5. sjednici održanoj 22. studenoga 2021. 
godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 
za Općinu Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 8/21) i Odluku o donošenju 
plana zaštite od požara za Općinu Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 8/21). 



 
 c) Izvršiti inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na 

infrastrukturnim objektima sukladno procjeni ugroženosti od požara i Planovima zaštite od 
požara. 

 
Izvršitelj zadatka: Ministarstvo unutarnjih poslova – Područni ured civilne zaštite Osijek – 
Ravnateljstvo civilne zaštite – Služba civilne zaštite Virovitica. 
Realizacija: Ministarstvo unutarnjih poslova – Područni ured civilne zaštite Osijek – 
Ravnateljstvo civilne zaštite – Služba civilne zaštite Virovitica jednom godišnje vrši 
inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara. 
 
 
2. Tehničke mjere  
 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe 
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila  i tehniku. 
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. I nadalje, najveći nedostatak u vezi navedenih uvjeta je 
nedostatak osobne zaštitne opreme. Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i relativno 
opremljena potrebnom opremom.  
Obrazloženje: Popis vatrogasnih vozila  - Vatrogasna zajednica Općine Pitomača: 
 
Rb. Vrsta vozila: Komada: 

1. TRAKTORSKA CISTERNA 7 
2. NAVALNO VOZILO 5 
3. AUTO CISTERNA 1 
4. KOMBI VOZILA 9 
5. ZAPOVJEDNO VOZILO 1 
6. TEHNIČKO VOZILO 1 
7. VATROGASNI ČAMAC 1 
  UKUPNO 25 

 
 

b) Za potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila 
i tehniku. 

 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: U 2021. godini Vatrogasna zajednica osigurala je adekvatno spremište (montažnu 
garažu) za vatrogasna vozila i tehniku i to u naselju Otrovanec dok je Općina Pitomača 
financirala cjelokupni projekt izgradnje spremišta (montažnih garaža) u naseljima Pitomača i 
Kladare. 
 
           c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, leci i sl.) sustavno i 
redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera 
zaštite od požara. 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica općine Pitomača, Općina Pitomača. 
Realizacija: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača sustavno i redovito obavještava i 



upozorava stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 
 
 d) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije ovisno o razini 
prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomča, Zavod za prostorno uređenje Virovotičko-podravske 
županije. 
Realizacija: U postupku izrade i donošenja prostorno – planske dokumentacije ovisno o razini 
prostornih planova primijenjuju se mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 
 e) U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati 
potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane 
intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih 
pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste, Općina Pitomača, pravne osobe koje su vlasnici 
proizvodnih kompleksa. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 
 
 f) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj zadatka: Vodakom d.o.o. 
Realizacija: Osigurane su minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u 
hidrantskoj mreži. Provodi se kontinuirano. 
 

g)  Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.  
 

Izvršitelj zadatka: Vodakom d.o.o. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 
 
 h) Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe 
gašenja požara. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
Realizacija: Prilazi za vatrogasna vozila i pristupi do površine voda koje svojom izdašnošću 
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljena vode za potrebe gašenja 
požara su uređena. Provodi se kontinirano. 
 
 i) Otpad se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) 
smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu 
namjenu. Za sva postojeća odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom 
o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
potrebno je izradi plan sanacije i/ili zatvaranja odlagališta. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, Komunalno Pitomača d.o.o. 
Realizacija: Općina Pitomača u 2021. godini provela je postupka javne nabave te sa 
izvođačom radova tvrtkom G.T. Trade d.o.o., Spinčićeva 2d, 21000 Split zaključila Ugovor o 
javnoj nabavi izvođenje radova „SANACIJE I KONAČNOG ZATVARANJA ODLAGALIŠTA 



OTPADA KLISA“. Ukupna vrijednost radova iznosi1 3.179.000,00 kuna odnosno 
16.473.750,00 kuna sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 16 mjeseci od dana uvođenja u 
posao. 

 j) U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u najkraćem 
mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na siguran način. U slučaju 
širenja požara u dubinu odlagališta osigurati radni stroj pogodan za izvođenje zahvata potrebnih 
za osiguranje pristupa žarištu požara. 
 
Izvršitelj zadataka: Komunalno Pitomača d.o.o., Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica 
Općine Pitomača. 
Realizacija: U slučajevima nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurano je gašenje 
požara u najkraćem mogućem roku, putem Vatrogasne zajednice Općine Pitomača koja 
pristupa gašenju na siguran način. U slučaju širenja požara u dubinu odlagališta osigurava se 
radni stroj pogodan za izvođenje zahvata potrebnih za osiguranje pristupa žarištu požara. 
 
3. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
  
       a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom postoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti 
od požara kroz donošenje odluka koje uređuju uvjete i načine spaljivanja poljoprivrednog i 
drugog gorivog otpada biljnog prijekla na otvorenom prostoru. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općinsko vijeće Općine Pitomača donijelo je Odluku o posebnim mjerama zaštite 
od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na 
području Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 11/17). Sukladno 
Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i točki III. Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini 
(„Narodne novine“, broj 4/21), Stožer civilne zaštite Općine Pitomača donio je Planove i 
Odluke vezane za protupožarnu sezonu u 2021. godini. 
 
        b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 
sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih 
mjera zaštite od požara.  
 
Izvršitelj zadatka:  Općina Pitomača, Vatrogasna  zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Kontinuirano se upozorava stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih 
mjera zaštite od požara. 
 
       c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Kontinurano se organiziraju savjetodavni sastanci sa svim sudionicima i 
obveznicima provođenja mjera zaštite od požara. 
Obrazloženje: Na području Općine Pitomača u razdoblju od 1. siječnja do 10. studenog 2021. 
godine, zabilježeno je ukupno 84 vatrogasnih intervencija svih vrsta (gašenje požara, tehničke 
nezgode, spašavanje ljudi i imovina, prijevozu vode). Unatoč svim nedostatcima i poteškoćama 
koje prate vatrogasce na vatrogasnim intervencijama, godišnja požarna sezona 2021. je bila 



uspješna. Može se istaknuti da su Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, DVD-i  te svi ostali 
subjekti uključeni u sustav zašite od požara efikasno obavili sve zadatke što je rezultiralo 
povoljnim stanjem protupožarne zaštite. Sa svrhom neophodnog i konstantnog održavanja 
interventnosti te operativnosti vatrogasnih postrojbi redovito se organiziraju taktično-pokazne 
vježbe na razini Vatrogasne zajednice odnosno više dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tako su 
tijekom 2021. godine izvršene sljedeće vježbe: 

  „Orahovica, pad aviona.“ – županijska vježba na više lokacija u Gradu Orahovici, 
 „Drava 2021.“ – 3 vježbe sa vatrogasnim čamcem na rijeci Dravi, 
 „Kladare, industrijska zona“ – vježba sa otvorenim požarom, tehničkom intervencijom i 

požarom objekta,      
 „Vidovo 2021.“  -  vježba u Pitomači sa otvorenim požarom, tehničkom intervencijom i 

požarom objekta.    
         
    d) Predstavnička tijela lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte sa 

sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sukladno 
odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 
115/18. i 98/19). 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača 
Realizacija: Općinsko vijeće je na 2. sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine donijelo Odluku 
o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača broj 11/17). 
 

e) Obavezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotoka i građevina za 
melioracijsku odvodnju sukladno važećem Planu upravljanja Hrvatskih voda. 
 
 Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača 
Realizacija: Hrvatske vode redovito čiste vodotoke i melioracijske kanale od biljnog i 
komualnog otpada sukladno važećim propisima. 
   

f) Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati 
prohodnima. 
Izvršitelj zadatka: Vodakom d.o.o., Komunalno Pitomača d.o.o., Općina Pitomača. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 
 

g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.  

 
Izvršitelj zadatka:  Pravne osobe  čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini požara  
Realizacija: Nije bilo potrebe jer nije bilo požara na otvorenom. 
 

h) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim  
pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti 
prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje 
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati 
požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.  
 
Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska Uprava za ceste VPŽ, Općina Pitomača. 



Realizacija: Čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari 
koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje Hrvatske ceste 
d.o.o. izvršavaju prema svom planu. 
  

i) Obvezno je  čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari 
koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  
 
Izvršitelj zadatka:  Hrvatske željeznice.  
Realizacija: Hrvatske željeznice kontinuirano čiste pojas uz željezničku prugu od 
lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. 
 

j) Obavezno redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog 
otpada sukladno važećim propisima. 

 
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode. 
Realizacija: Hrvatske vode redovito čiste vodotoke i melioracijske kanale od biljnog i 
komualnog otpada sukladno važečim propsima. 
 
 

III. 
Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje općine Pitomača za 2021. godinu dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu 
zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo i Virovitičko-
podravskoj županiji. 
 
 

IV. 
Ovo Izvješće upućuje se Općinskom vijeću Općine Pitomača na usvajanje. 

 
KLASA: 810-01/21-01/03 
URBROJ: 2189-16-22-2 
Pitomača, 13. siječnja 2022. 

OPĆINA PITOMAČA 
 

                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK:                                     
                                                                                       Željko Grgačić 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


