
 

            
 REPUBLIKA HRVATSKA      
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA    
   G R A D  G L I N A       
            GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 612-01/14-01/02 
URBROJ: 2176/20-02-14-5 
Glina,  09. lipnja 2015. 

 Na temelju čl. 4. stavak 2.  i članka 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne 
novine“, broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“Narodne novine”,  broj 
36/15) i članka 30.  Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik “ broj 16/13 i 22/14) 
Gradsko vijeće  Grada Gline  na svojoj __. sjednici održanoj _. lipnja 2015.g.  donijelo  
je 

 
O D L U K U 

o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe za 
područje Grada Gline 

 
Članak 1. 

Ustrojava se Motriteljsko–dojavna služba s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i 
dojave požara na području Grada Gline, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće 
godine. 
 

Članak 2. 
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode: 
- Vatrogasna zajednica Grada Glina 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina  
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Viduševac 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Novo Selo Glinsko  
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Bučica 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Taborište 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Šatornja 
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Mali Gradac 
-  ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Glina 
 

Članak 3. 
 Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke,  organizira se pasivno dežurstvo 
od 0-24 sata, koje će provoditi odgovorne osobe u svim vatrogasnim društvima. 
Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje sa telefonom 
112 (93) dežurstvo se organizira  preko Vatrogasne zajednice Grada Gline. 



 Dojave koje zaprimi centar 112 prosljeđuju se zapovjedniku Vatrogasne 
zajednice Grada Gline, koji angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju gašenja 
i kontinuirano izvješćuje Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku 
postaju Sisačko-moslavačke županije, Policijsku postaju Glina te po potrebi i druge 
službe. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u „Službenom 
vjesniku“. 
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