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Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010), 
i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2016. godini („Narodne novine“ br. 43/2016), župan Brodsko-Posavske županije 
donosi  

PLAN 
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA 
BRODSKO-POSAVSKU ŽUPANIJU  U 2016. GODINI 

 

I. UVOD 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Brodsko-Posavsku županiju (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) 
temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, 
javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih 
organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. 

Vatrogasna zajednica Brodsko-Posavske županije, nadležna je za koordiniranje, praćenje, 
usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Plana. 

Operativne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, na području Brodsko-
Posavske županije, jesu: 

A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci, 
B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci, 
C. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne), 
D. te ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara. 

Plan operativne provedbe podijeljen je na sljedeće cjeline: 

I. UVOD 
II. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 
III. AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE 
IV. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD   
      NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA 
V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U   
     ZAŠTITI OD POŽARA 
VI. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA  
      VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA 
VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ  
        PROGRAMA. 
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II. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su temeljem iskustava iz 
protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite 
od požara. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje još nisu usvojile Plan zaštite od 
požara, dužne su Upravnom odjelu za gospodarstvo dostaviti pisano očitovanje i obrazložiti 
razloge neizvršenja zakonske obveze. 

Izvršitelji zadatka: Upravni Odjel za gospodarstvo 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 

2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice 
Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne 
sezone u 2016. godini. U tu svrhu na sjednicama potrebno je: 

a) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada 
za ovogodišnju požarnu sezonu, 

b) razmotriti (usvojiti) Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 
požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova 
angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz 
kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na 
priobalnom dijelu Republike Hrvatske, 

c) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području, 

d) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom 
području, 

e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara 
sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju 
Republike Hrvatske. 

Izvršitelji zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica županije 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 

3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ dužna je 
ažurirati, odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere 
zaštite od požara na ugroženim prostorima i građevinama. Osobitu pozornost potrebno je 
usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila.  
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Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila i propisane mjere, 
dužni ste dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za civilnu zaštitu i 
vatrogasnoj zajednici županije. 

Izvršitelji zadatka: 
župan, gradonačelnik, općinski načelnik 
Javna ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ 

Rok: 
18. svibnja 2016. godine (izrada i usklađivanje planova) 

30. svibnja 2016. godine (dostava planova) 

III. AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE 

4. Vatrogasna zajednica županije dužna je ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja 
vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih subjekata 
zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora biti u skladu s 
odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju 
Republike Hrvatske. 

Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih 
postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih 
vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju 
uvjete iz članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/2001, 
36/2002, 96/2003, 174/2004, 38/2009 i 80/2010) i podzakonskih propisa. 

Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom 
obliku) dužne su, u propisanom roku, dostaviti Državnoj upravi za civilnu zaštitu – Područni 
ured Slavonski Brod i Stožeru civilne zaštite BPŽ. 

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica županije 

Sudjelovatelji: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Rok: 30. svibnja 2016. godine 

5. Vatrogasna zajednica županije dužna je izraditi prosudbu mogućnosti pružanja 
ispomoći županijama priobalnog dijela Republike Hrvatske. Prosudbe su dio Plana angažiranja 
vatrogasnih snaga na području županije. 

Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, 
prehranu, redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva 
komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja ispomoći za redovnu i izvanrednu dislokaciju 
mora sadržavati potpune popise vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava s osnovnim 
podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca. 

Za redovnu dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 
12% od ukupnog broja vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno 
pripadnika intervencijske postrojbe Republike Hrvatske) te maksimalno 20% od ukupnog broja 
operativnih vatrogasaca u onoj dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) koja je predviđena za 
pružanje ispomoći. 



Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Brodsko-Posavsku županiju u 2016. godini  

 

Stranica 5 od 10 
 

Za redovne dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna vatrogasna 
vozila. Vatrogasna zajednica županije dužna je u provedbi ove točke izvršiti smotru predloženih 
vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti izvješće Državnoj upravi za civilnu zaštitu – Sektoru za 
vatrogastvo. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone 
potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on 
ovlasti. 

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica županije 

Sudjelovatelji: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Rok: 30. svibnja 2016. godine (Izvješće o provedbi smotre) 

6. Vatrogasna zajednica županije će predložiti Hrvatskom centru za razminiranje 
prioritetna područja za razminiranje, koji će putem MIS portala omogućiti, on-line pristup i 
pretraživanje ažuriranih zemljovida minsko sumnjivih područja vatrogasnim zajednicama, 
Državnoj upravi za civilnu zaštitu i Ministarstvu obrane. 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasne zajednice županija 

Rok: 30. svibnja 2016. godine 

7. Državna uprava za civilnu zaštitu organizirat će i održati radni sastanak sa svim 
izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća Programa aktivnosti. Na sastanku će se razmotriti 
tijek dotadašnje provedbe zadaća i raspraviti plan daljnjih aktivnosti u pripremi za požarnu 
sezonu. 

Izvršitelj zadatka: Državna uprava za civilnu zaštitu 

Sudjelovatelji: subjekti provedbe zadaća iz Programa aktivnosti 

Rok: 30. svibnja 2016. godine 

8. Vatrogasna zajednica županije dužna je, organizirati i održati informativno-
savjetodavne sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
drugih subjekata i zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek 
priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu sukladno 
obvezama proizašlim iz ovoga Programa aktivnosti. 

Izvršitelji zadatka: Vatrogasne zajednice županija 

Sudjelovatelji: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 
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IV. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD 
NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA 

9. Županijska uprava za ceste, te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama, 
dužni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih 
tvari koje mogu izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje 
prolaze ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja 
koje prolaze poljoprivrednim površinama te cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano 
opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno povijesnim lokalitetima 
i sl.). Temeljem Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja cestovnog pojasa. 

Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Državnoj 
upravi za civilnu zaštitu  Područni ured Slavonski Brod i Vatrogasnoj zajednici BPŽ. 

Izvršitelji zadatka: 
Županijska uprava za ceste, 
Gradonačelnici, Načelnici općina 

Sudjelovatelji: župan, Vatrogasna zajednica BPŽ 

Rok dostave plana: 31. svibnja 2016. godine 

Rok provedbe: 31. svibnja 2016. godine 

10. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ provoditi 
preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. 
Za provedbu ove točke subjekti će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna. 

Izvješće o provedenim preventivnim mjerama dostaviti Vatrogasnoj zajednici županije. 

Izvršitelji zadatka: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ 

Rok provedbe: 18. svibnja 2016. godine 

11. Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će pratiti 
i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju 
nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene 
zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje 
odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i 
ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

Izvršitelji zadatka: gradonačelnici, općinski načelnici 

Rok provedbe: 18. svibnja 2016. godine 

Rok za nadzor: 31. svibnja 2016. godine 
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V. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U 
ZAŠTITI OD POŽARA 

12. Vatrogasna zajednica BPŽ i drugi sudjelovatelji će poticati, razvijati i kontinuirano 
uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara. 

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica BPŽ 

Rok: kontinuirano 

 

VI. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA 
VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA 

13. Zavod za hitnu medicinu BPŽ kao sudjelovatelj osigurat će kroz redovnu djelatnost 
hitne medicinske službe, intervenciju na mjestu velikog požara ili nesreće u slučaju ozljeđivanja 
osoba. 

Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati mogućnost žurne uspostave veza između nadležnih 
vatrogasnih zapovjedništava i medicinsko prijavno-dojavne jedinice. 

Izvršitelj zadatka: Zavod za hitnu medicinu BPŽ 

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica županije 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 

14. Zadužuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da, sukladno Planu 
motriteljsko-dojavne službe, u svim gradovima odnosno općinama  na žitorodnim područjima 
pred žetvenu sezonu i ostalim ugroženim područjima, ustroje i opreme potrebnom opremom 
izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje 
potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom 
začetku. U svrhu usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti obvezno uključivati vatrogasnu 
zajednicu županije. 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ, u danima velike i 
vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, planirati će i organizirati 
danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine 
koje su planom predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu. 

Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe dostavit će svoje planove 
Vatrogasnoj zajednici BPŽ, koje će iste objediniti i uskladiti te konačni županijski plan 
motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su 
planom čuvanja predviđene za čuvanje, dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu 
Državne uprave za civilnu zaštitu, najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke. 
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Izvršitelji zadatka: 
gradonačelnici, općinski načelnici 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ 

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica županije 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 

15. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim proračunima 
predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne 
požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi 
i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom 
prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. 

Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona 
o vatrogastvu, nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone, 
temeljem odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, 
opreme i tehnike, objediniti potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije odnosno popravaka 
dostaviti Državnoj upravi za civilnu zaštitu – Područni ured Slavonski Brod i Vatrogasnoj 
zajednici BPŽ. 

Izvršitelji zadatka: 

gradonačelnici, općinski načelnici 

Vatrogasne zajednice županija 

Sudjelovatelji: Državna uprava za civilnu zaštitu-Područni ured Slavonski Brod 

Rok: 18. svibnja 2016. godine 

16. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s Vatrogasnom 
zajednicom BPŽ, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i učinaka (3 E) tijekom posljednjih 5 
godina, a sukladno planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih 
postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, planirat će i provesti sezonsko dodatno 
zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: sezonski 
vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje. Dio sezonskih vatrogasca bit će u službi 
državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi. 

Vatrogasna zajednica županije će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim 
postrojbama, popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca s pridruženim bruto iznosima 
naknada, dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za civilnu zaštitu – Područnom uredu Slavonski 
Brod najkasnije do 18. svibnja 2016. godine, na način da će naznačiti za svaki pojedini mjesec broj 
potrebnih sezonskih vatrogasaca, ne prelazeći iznos financijskih troškova za razdoblje lipanj-
rujan.  

Vatrogasna zajednica županije obvezna je nadzirati provedbu Plana rasporeda 
zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati mjesečne evidencije i tablično objedinjene 
popise sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah 
po potpisivanju, sukladno odgovarajućoj Uputi.  



Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Brodsko-Posavsku županiju u 2016. godini  

 

Stranica 9 od 10 
 

Ukoliko Vatrogasna zajednica županije ima potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih 
sezonskih vatrogasca, zahtjeve za osposobljavanje prema Državnoj upravi za civilnu zaštitu – 
Učilištu vatrogastva, civilne zaštite, dužne su dostaviti do kraja tekuće godine za iduću godinu. 

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica županije 

Sudjelovatelji: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Rok: 18. svibnja 2016. godine (dostava planova) 

 
31. svibnja 2016. godine (odobrenje) 

 

VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ 
PROGRAMA 

17. Izvršitelji zadaća (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice za koje je to 
predviđeno) obvezni su izvješće o izvršenoj aktivnosti s utemeljenim zahtjevom za povrat 
troškova dostaviti najkasnije u roku 18 dana po prestanku zadnje aktivnosti u smislu provedbe 
zadaća iz ovoga Programa. 

18. Svi izvršitelji i sudjelovatelji zadataka iz ovog Programa aktivnosti snose svoje 
cjelokupne troškove priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja sredstava, nabave pjenila i 
sredstava za gašenje), izrade projekata, studija i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. 

19. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za civilnu zaštitu – 
Područni ured Slavonski Brod ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke 
kontakt osoba za koordinaciju, odmah po objavi Programa aktivnosti u »Narodnim novinama«. 

20. U slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih 
radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 26. stavku 2. točki 3., članku 
27. stavku 2. točki 3. i članku 28. stavku 2. točki 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, 
br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014). 

21. Vatrogasna zajednica BPŽ izradit će i stožeru civilne zaštite BPŽ dostaviti prvo 
privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti do 31. svibnja 2016. godine. 

Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih 
pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za civilnu zaštitu – Područni ured 
Slavonski Brod i Vatrogasnoj zajednici BPŽ do 20. svibnja 2016. godine. 

22. Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi aktivnosti iz Programa dužni su 
izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih 
financijskih izdataka. 

U vlastitim proračunima za narednu proračunsku godinu (2017.), temeljem raščlambe na 
kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu 
zadaća. 
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23. Vatrogasna zajednica BPŽ izradit će i dostaviti stožeru civilne zaštite BPŽ izvješće o 
realizaciji Programa aktivnosti do 18. veljače 2017. godine. 

Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz 
ovoga Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim i sredstvima 
korištenim iz državnog proračuna Republike Hrvatske, dostaviti Državnoj upravi za civilnu 
zaštitu – Područnom uredu Slavonski Brod i Vatrogasnoj zajednici BPŽ do 18. siječnja 2017. 
godine. 

KLASA: 810-01/16-01/10 
URBROJ: 2178/1-11-01/16-1 
Slavonski Brod, 31. svibnja  2016. 
 

 

            ŽUPAN 

 

        Danijel Marušić, dr.vet.med. 


