
 
 

                          
          REPUBLIKA HRVATSKA 
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
                            OPĆINA TORDINCI 
                               Općinsko vijeće 
        

 
Klasa: 026-01/20-01/44 
Ur.broj: 2188/13-20-01 
 
Tordinci, 20. ožujka  2020. godine 
 
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti (N.N. br. 

82/15 i118/18), članka 29. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije br. 20/13), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tordinci 
na  redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2020. godine, donosi: 
 

ANALIZU STANJA           
 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE TORDINCI U 2019. GODINI 

 
UVOD 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 
82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite. 

Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite  svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti 
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara 
redovna djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 
Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu. 

Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2018. godini učinili 
pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća zaštite i spašavanja i ovom analizom 
prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti 
tijekom promatranog razdoblja. 

 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
              
 Općina Tordinci je u 2019. godini odradila  slijedeće: 

 donijela sve akte vezane  za provedbu  posebnih mjera zaštite od požara u 2019. 
godini  dostavljeni u zadanom roku. 

 donesen je Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara – 
Finaciranje zaštite od požara predviđeno je proračunom kroz dotaciju iz proračuna 
za vatrogasnu zajednicu u iznosu od 100.000,00 kuna, što se planira do kraja 
godine i izvršiti. 

 usklađen je Plan civilne zaštite za općinu Tordinci 
 usklađen je Plan zaštite i spašavanja za Općinu Tordinci 
 donesena je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 



 
 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Tordinci. 
 donesen je Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2019. godinu. 

 
         Općina Tordinci je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu 
financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u 
obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima. 
 
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
1. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1.1. Stožer civilne zaštite 
 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općinskog vijeća KLASA:810-
06/15-02/182, UR.BROJ:2188/13-15-012 od 11. prosinca  2015. godine, stavljena je van 
snage, a nova Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  (KLASA:810-06/17-02/138, 
UR.BROJ:2188/13-18-02)  donesena je  10. srpnja  2018. godine.  

Stožer zaštite i spašavanja Općine nije održao niti jednu sjednicu u  2018.  godini. 
        
1.2. Postrojba civilne zaštite  

 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je 

temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Pravilnika o ustroju, popuni i 
opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07). 

 
Navedenim dokumentima, za područje Općine, ustrojen je tim CZ opće namjene 

Tordinci (33 obveznika). 
 
 
Ažuriranje Tima CZ, na način da se zamjene članovi koji više ne žive na području Općine, 
se provodilo kontinuirano tijekom godine. 

 
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 

 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Tordinci usvojena je 14. 

listopada 2019. 
 

Planovi, koje je izradila Radna skupina (Stožer civilne zaštite), su redovito (po 
potrebi) ažurirani tijekom 2019. godine.          

 
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno tehničkih sredstava  pravnih osoba u 

slučaju velikih nesreća i katastrofa, općinski načelnik, odnosno Stožer civilne zaštite, 
koristio je teklićku službu Općine Tordinci.  
 
          Edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće kulture ljudi 
o zaštiti i spašavanju na području Općine, nije provedena u 2019. godini.  
 
1.4.  SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 
 
 Općina Tordinci je zakonsku obvezu, da na svom području osigura uvjete za 
sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih  i drugih dobara,  ispunila na način da je osigurala 



 
 

lokacije (popis u prilogu) za tu namjenu.   

S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, 
tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, poduzete su  aktivnosti i izdvojena 
financijska sredstva iz Proračuna za tu namjenu. 
 
2. VATROGASTVO 

 
U općine Tordinci djeluje 3 (tri) DVD-a, po jedan u Tordincima, Antin i u Korođu, od 

kojih je DVD Tordinci središnje društvo. 
 
DVD Tordinci ima uključeno 35 punoljetnih osoba  od kojih je njih 22. imaju ispit za 
vatrogasca i 15 maloljetnih osoba koje spadaju u kategoriju djece i vatrogasne mladeži. 
20 vatrogasaca posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje 
vatrogasne djelatnosti. 
Svi vatrogasci imaju propisanu radnu odoru, a DVD posjeduje 20 kompleta osobne 
zaštitne opreme. 
DVD posjeduje jedno navalno vozilo marke MAGIRUS zapremine 2500 litara vode i 400 
litara pjenila, traktorsku cisternu zapremine 3000 litara i kombi vozilo marke Renault trafic. 
 
U DVD Korođ udruženo je  50 punoljetnih osoba od kojih je 48 dobrovoljnih vatrogasaca 
koji imaju položen ispit za vatrogasca, od kojih 10 posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i 
duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, dok 38 dobrovoljnih 
vatrogasaca nema uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne 
djelatnosti.  
Svi vatrogasci imaju propisanu radnu odoru. 
DVD posjeduje jedno navalno vozilo marke MERCEDES zapremine 800 litara vode, 
neregistrirano i jedno navalno vozilo marke TAM zapremine 2700 litara vode , također 
neregistrirano.  
Vatrogasci vrše operativno dežurstvo u smjenama cijele godine i to 24. sata dnevno.  
 
Općinsko vijeće, svojim Proračunom za 2018. godinu, za rad Dobrovoljnih vatrogasnih 
društva, osiguralo je sredstva, u ukupnom iznosu od  kuna.  
 
Općina je osigurala sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i 
površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 
požara.  
 
U skladu s Zaključkom Općinskog vijeća Općine Tordinci o prihvaćanju Procjene 
ugroženosti od požara, tijekom godine su ažurirani podaci  iz navedene Procjene i Plana 
zaštite od požara. 
 
Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva 
zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. 
Također, može se istaknuti da su vatrogasna društva (DVD-i) efikasno obavili sve zadaće 
u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području 
Općine. 

 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 

Donijete su  Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga (Lovačko društvo Tordinci ) u 
dijelu koji je namijenjen za njihove redovne djelatnosti i iz tih sredstava udruge su se u 



 
 

2018. godine ista koristila za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine 
Tordinci. 
 
 
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
 

U 2019. godini pravne osobe  koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti imale su sljedeće aktivnosti: 

- ambulante opće medicine kontinuirano su skrbile za zdravlje stanovništva, 
- komunalno poduzeće - koncesionar („Nevkoš“ Vinkovci) redovito je odvozilo kućno 

smeće te dva puta u toku godine  obavilo odvoz krupnog smeća, 
- dobrovoljno vatrogasno društvo imalo je 1  intervenciju na gašenju požara 

 
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju su na snazi sukladno Procjeni 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od  prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Planovima zaštite i spašavanja  za područje 
nadležnosti Općine Tordinci. 
 
 
         ZAKLJUČAK 
         

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tordinci 
može se ocijeniti:  
 

1. Zadovoljni smo  postignutim, naročito s aktivnostima veznim uz donošenje  
potrebnih zakonskih akata. 

 
 2. Potrebno je unaprijediti i opremiti DVD-a što iziskuje značajna financijska sredstva 

koja  Općina Tordinci do sada nije uspjela osigurati. 
   
3. U okviru raspoloživih financijskih sredstava Općina Tordinci nije bila u mogućnosti 

u cijelosti opremiti Postrojbu civilne zaštite potrebnom opremom i alatima.  
 

4. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Tordinci, 
za razdoblje od 2020. – 2024. godine te narednu godinu, utvrdit će se potrebne aktivnosti, 
pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj istog.  
 
                                                                             

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                   

                                                                                                 Petar Marić 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Prilog 

 

P O P I S 
 

PODRUMSKIH PROSTORA I DRUGIH OBJEKATA POGODNIH ZA SKLANJANJE 

NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI 

 

OBJEKT ADRESA 
POVR 
(m²) 

ODGOVORNA OSOBA ** ADRESA 
TELEFON 

fiksni mobilni 

Dom kulture Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 428,6 
Željko Matanović, općinski 
načelnik 

Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985 098/568-698 

Područna škola Antin,  I. Gundulića 2 310 Antun Maletić, ravnatelj 
Tordinci,  
Školska 26 

580-348 098/927-3802 

Dom kulture Antin,I. Gundulića 85 200 Općina Tordinci 
Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985  

Osnovna škola Korođ, I. L. Ribara 24 1000 Rožika Kel 
Korođ, 
I. L. Ribara 24 

580-036 098/348-969 

Dom kulture Korođ, I. L. Ribara 6 250 Josip Kel 
Korođ, 
I. L: Ribara 6 

584-164 098/958-7836 

Osnovna škola Tordinci, Školska 26 820 Antun Maletić, ravnatelj 
Tordinci,  
Školska 26 

580-348 098/927-3802 

Mjesni odbor  
Mlaka Antinska 

Mlaka Antinska, Glavna 17 200 Općina Tordinci 
Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
Klasa: 026-01/20-01/ 
Ur.broj: 2188/13-20-01 
 
Tordinci, 28. prosinca 2018. godine 
 
Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti (N.N. br. 

82/15 118/18), članka 29. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/18), a na prijedlog općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Tordinci na  redovnoj sjednici održanoj dana   2020. godine, donosi: 
 

ANALIZU STANJA           
 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE TORDINCI U 2019. GODINI 

 
UVOD 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15.) definirano je da predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite. 

Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite  svih sudionika u slučaju velikih nesreća i 
katastrofa koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna 
djelatnost. Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode civilnu zaštitu. 

Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2018. godini učinili pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća 
zaštite i spašavanja i ovom analizom prikazano je stanje sustava civilne zaštite na području Općine kao i poduzete aktivnosti tijekom 
promatranog razdoblja. 

 
STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
              
 Općina Tordinci je u 2019. godini odradila  slijedeće: 



 
 

 donijela sve akte vezane  za provedbu  posebnih mjera zaštite od požara u 2019. godini  dostavljeni u zadanom roku. 
 donesen je Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara – Financiranje zaštite od požara predviđeno je 

proračunom kroz dotaciju iz proračuna za vatrogasnu zajednicu u iznosu od 100.000,00 kuna, što se planira do kraja godine i 
izvršiti. 

 usklađen je Plan civilne zaštite za općinu Tordinci 
 usklađen je Plan zaštite i spašavanja za Općinu Tordinci 
 donesena je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u 

Općini Tordinci. 
 donesen je Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2019. godinu. 

 
         Općina Tordinci je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što 
potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima. 
 
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
3. CIVILNA ZAŠTITA 

 
1.2. Stožer civilne zaštite 
 

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općinskog vijeća KLASA:810-06/15-02/182, UR.BROJ:2188/13-15-012 od 11. 
prosinca  2015. godine, stavljena je van snage, a nova Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite  (KLASA:810-06/17-02/138, 
UR.BROJ:2188/13-18-02)  donesena je  10. srpnja  2018. godine.  

Stožer zaštite i spašavanja Općine nije održao niti jednu sjednicu u  2019.  godini. 
        
1.2. Postrojba civilne zaštite  

 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Pravilnika o ustroju, popuni i 
opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» br. 111/07). 

 
Navedenim dokumentima, za područje Općine, ustrojen je tim CZ opće namjene Tordinci (33 obveznika). 

 
 
Ažuriranje Tima CZ, na način da se zamjene članovi koji više ne žive na području Općine, se provodilo kontinuirano tijekom godine. 



 
 

 
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ 

 
 Tijekom 2019. godine započeta je izrada Procjene rizika od velikih nesreća Općine Tordinci. 

 
Planovi, koje je izradila Radna skupina (Stožer civilne zaštite), su redovito (po potrebi) ažurirani tijekom 2019. godine.          
 
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno tehničkih sredstava  pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, općinski 

načelnik, odnosno Stožer civilne zaštite, koristio je teklićku službu Općine Tordinci.  
 

Dana 18.10.2019. godine uspješno je organizirana i provedena Terenska vježba sustava civilne zaštite „Osnovna škola Tordinci 
2019“. Tema vježbe jest „Zaštita i spašavanje učenika i nastavnog osoblja iz školske zgrade zahvaćene požarom“ i „Aktiviranje i 
mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite sa županijske razine“.    
 
 
 
3.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 
 
 Općina Tordinci je zakonsku obvezu, da na svom području osigura uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih  i drugih dobara,  
ispunila na način da je osigurala lokacije (popis u prilogu) za tu namjenu.   

S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, 
poduzete su  aktivnosti i izdvojena financijska sredstva iz Proračuna za tu namjenu. 
 
4. VATROGASTVO 

 
U općine Tordinci djeluje 3 (tri) DVD-a, po jedan u Tordincima, Antin i u Korođu, od kojih je DVD Tordinci središnje društvo. 

 
DVD Tordinci ima uključeno 35 punoljetnih osoba  od kojih je njih 22. imaju ispit za vatrogasca i 15 maloljetnih osoba koje spadaju u 
kategoriju djece i vatrogasne mladeži. 
20 vatrogasaca posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. 
Svi vatrogasci imaju propisanu radnu odoru, a DVD posjeduje 20 kompleta osobne zaštitne opreme. 
DVD posjeduje jedno navalno vozilo marke MAGIRUS zapremine 2500 litara vode i 400 litara pjenila, traktorsku cisternu zapremine 3000 
litara i kombi vozilo marke Renault trafic. 



 
 

 
DVD Antin ima uključenu 41. punoljetnu osobu i 64 maloljetne osobe koje spadaju u kategoriju vatrogasnog podmlatka i vatrogasne 
mladeži. 
Sve punoljetne osobe imaju položen ispit za vatrogasca, ali ne posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje 
vatrogasne djelatnosti. 
Svi vatrogasci imaju propisanu radnu odoru. 
DVD posjeduje jednu autocisternu marke FAP zapremine 3000 litara vode - neispravno. 
 
U DVD Korođ udruženo je  50 punoljetnih osoba od kojih je 48 dobrovoljnih vatrogasaca koji imaju položen ispit za vatrogasca, od kojih 
10 posjeduje uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, dok 38 dobrovoljnih vatrogasaca nema 
uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.  
Svi vatrogasci imaju propisanu radnu odoru. 
DVD posjeduje jedno navalno vozilo marke MERCEDES zapremine 800 litara vode, neregistrirano i jedno navalno vozilo marke TAM 
zapremine 2700 litara vode , također neregistrirano.  
Vatrogasci vrše operativno dežurstvo u smjenama cijele godine i to 24. sata dnevno.  
 
Općinsko vijeće, svojim Proračunom za 2018. godinu, za rad Dobrovoljnih vatrogasnih društva, osiguralo je sredstva, u ukupnom iznosu 
od  kuna.  
 
Općina je osigurala sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.  
 
U skladu s Zaključkom Općinskog vijeća Općine Tordinci o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara, tijekom godine su ažurirani 
podaci  iz navedene Procjene i Plana zaštite od požara. 
 
Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljna vatrogasna društva zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i 
podzakonskim propisima. 
Također, može se istaknuti da su vatrogasna društva (DVD-i) efikasno obavili sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim 
stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 
 
 

 
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 



 
 

Donijete su  Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga (Lovačko društvo Tordinci ) u dijelu koji je namijenjen za njihove redovne 
djelatnosti i iz tih sredstava udruge su se u 2018. godine ista koristila za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Tordinci. 
 
 
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
U 2018. godini pravne osobe  koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti imale su sljedeće aktivnosti: 
- ambulante opće medicine kontinuirano su skrbile za zdravlje stanovništva, 
- komunalno poduzeće - koncesionar („Nevkoš“ Vinkovci) redovito je odvozilo kućno smeće te dva puta u toku godine  obavilo odvoz 

krupnog smeća, 
- dobrovoljno vatrogasno društvo imalo je 1  intervenciju na gašenju požara 

 
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju su na snazi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od  prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća i Planovima zaštite i spašavanja  za područje 
nadležnosti Općine Tordinci. 
 
 
         ZAKLJUČAK 
         

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tordinci može se ocijeniti:  
 

1. Zadovoljni smo  postignutim, naročito s aktivnostima veznim uz donošenje  potrebnih zakonskih akata. 
 
 2. Potrebno je unaprijediti i opremiti DVD-a što iziskuje značajna financijska sredstva koja  Općina Tordinci do sada nije uspjela 

osigurati. 
   
3. U okviru raspoloživih financijskih sredstava Općina Tordinci nije bila u mogućnosti u cijelosti opremiti Postrojbu civilne zaštite 

potrebnom opremom i alatima.  
 

4. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Tordinci, za razdoblje od 2016. – 2019. godine te 
narednu godinu, utvrdit će se potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj istog.  
 
                                                                             

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                    



 
 

                                                                                                 Petar Marić 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Prilog 

 

P O P I S 
 

PODRUMSKIH PROSTORA I DRUGIH OBJEKATA POGODNIH ZA SKLANJANJE 

NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI 

 

OBJEKT ADRESA 
POVR 
(m²) 

ODGOVORNA OSOBA ** ADRESA 
TELEFON 

fiksni mobilni 

Dom kulture Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 428,6 
Željko Matanović, općinski 
načelnik 

Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985 098/568-698 

Područna škola Antin,  I. Gundulića 2 310 Antun Maletić, ravnatelj 
Tordinci,  
Školska 26 

580-348 098/927-3802 

Dom kulture Antin,I. Gundulića 85 200 Općina Tordinci 
Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985  

Osnovna škola Korođ, I. L. Ribara 24 1000 Rožika Kel 
Korođ, 
I. L. Ribara 24 

580-036 098/348-969 

Dom kulture Korođ, I. L. Ribara 6 250 Josip Kel 
Korođ, 
I. L: Ribara 6 

584-164 098/958-7836 

Osnovna škola Tordinci, Školska 26 820 Antun Maletić, ravnatelj 
Tordinci,  
Školska 26 

580-348 098/927-3802 

Mjesni odbor  
Mlaka Antinska 

Mlaka Antinska, Glavna 17 200 Općina Tordinci 
Tordinci,  
Trg hrvatskih žrtava 9 

580-985  

 
 

 


