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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10.), odredaba
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini (Narodne novine, broj 28/18) i članka 44. Statuta općine Podravska
Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina broj 1/18 ), zamjenik načelnika
općine Podravska Moslavina, donosi
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2019. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA
I.

U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (Narodne novine, broj 28/18.), na području općine
Podravska Moslavina potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija na području općine Podravska Moslavina.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Jedinstveni upravni odjel općine Podravska Moslavina u suradnji s
DVD Podravska Moslavina i Krčenik.
ROK: 15. lipnja 2019. godine, i dalje dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.
2. Organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne
sezone u 2019. godini, te na sjednici Stožera:
a) usvojiti Plan rada Stožera za ovogodišnju požarnu sezonu;
b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2019. godini na području općine
Podravska Moslavina.
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine
Podravska Moslavina,
d) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja, Načelnik.
ROK: 15. lipnja 2019. godine.
3. Donijeti, odnosno ažurirati postojeći Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina
za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara te propisati mjere zabrane nekontroliranog
i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Načelnik.
ROK: 15. lipnja 2019. godine.
4. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne
zaštite svih objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog razdoblja,
uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takvim površinama u vrijeme velike
opasnosti za nastajanje i širenje požara.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, u suradnji s DVD
Podravska Moslavina i Krčenik.
ROK: 15. lipnja 2019. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
5. U vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara kroz ophodnju motriteljskodojavnih službi pozornost usmjeriti na zaštićenim prirodnim vrijednostima i vrijednostima
predviđenim za zaštitu na području općine Podravska Moslavina.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Načelnik, DVD Podravska Moslavina i Krčenik.
ROK: 15. lipanj 2019. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.

6. Prije početka i u tijeku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motriteljsko – dojavne službe i
ophodnje, vatrogasna dežurstva u svim naseljima Općine Podravska Moslavina sušarama i
skladištima, silosima, na žitnim tablama, te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima,
s
odgovarajućom opremom i sredstvima za početno gašenje požara.
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na
žitnim poljima, sušarama, skladištima, silosima, te šumskim i drugim površinama radi
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.
IZVRŠITELJI ZADATKA: Tvrtke i OPG-i iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s
DVD Podravska Moslavina i Krčenik, Stožerom civilne zaštite i Jedinstvenim upravnim
odjelom općine Podravska Moslavina
ROK: 15. lipnja 2019. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od požara.
7. Izraditi Plan ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualne potrebe
žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih i
drugih požara na otvorenim prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala za takove potrebe.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer civilne zaštite u suradnji s DVD Podravska Moslavina i
Krčenik, te pravnim osobama koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju.
ROK: 15. lipnja 2019.
8. Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada, te poduzimati odgovarajuće mjere na
prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprječavanja nastanka ili širenja požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: EKO FLOR plus d.o.o. u suradnji s DVD Podravska Moslavina i
Krčenik i Jedinstvenim upravnim odjelom općine Podravska Moslavina.
ROK: Kontinuirano, a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.
9. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih „divljih“odlagališta otpada na području općine
Podravska Moslavina koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju
sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponijama i pravovremenog postupanja u
sprječavanju nastanka i širenja požara.
IZVRŠITELJI ZADATKA: EKO FLOR plus d.o.o. u suradnji s DVD Podravska Moslavina i
Krčenik i Jedinstvenim upravnim odjelom općine Podravska Moslavina.
ROK: 15. lipnja 2019. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.
II.
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu ovoga Plana, izrade svoje
Operativne planove aktivnosti mjera protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene
operativne planove s kartama prilaznih putova do objekata i površina kojima prijeti
protupožarna opasnost, dostave u što kraćem roku DVD Podravska Moslavina i Krčenik.

Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti
kombajna, i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti propisanim
vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.

III.
Zadužuje se DVD Podravska Moslavina i Krčenik da se u okvirima svoje nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme Dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području općine Podravska Moslavina, u adekvatnoj realizaciji
navedenih zadataka.
U tom pravcu DVD Podravska Moslavina i Krčenik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati načelnika kao i nadležna
tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i predlagati i druge
mjere i postupke u pravcu njegove provedbe.
DVD Podravska Moslavina i Krčenik dužni su odmah izvršiti sve pripreme u svezi s izvršenjem
zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za
osposobljavanje vatrogasne opreme Dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine
Podravska Moslavina. Za provedbu navedenoga, dužna je zapisnički utvrditi sva eventualna
oštećenja i kvarove na raspoloživoj opremi, poduzeti mjere za uklanjanje istih, te o istome
izvijestiti načelnika.
Vatrogasna zajednica će za vrijeme žetvenih aktivnosti osigurati odgovarajuća dežurstva.
Zadužuje se DVD Podravska Moslavina i Krčenik da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti
osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za
adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji
posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s ovim Planom i operativnim
planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, izradi svoj Operativni
Plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem je povećana opasnost
nastanka požara.
IV
Zadužuju se DVD Podravska Moslavina i Krčenik, a posebno po pitanju osiguravanja potrebnih
dežurstava i organiziranja motriteljsko – dojavnih službi.
V
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz što tješnju
međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVD Podravska
Moslavina i Krčenik Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da u slučaju
hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.
VI
Kontakt osoba za koordinaciju aktivnosti iz ovoga Plana je zapovjednik DVD Podravska
Moslavina
VII
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine
Podravska Moslavina.

KLASA: 214-01/19-01/3
URBROJ: 2115/03-03-19-1
Podravska Moslavina, 30. svibanj 2019.g.
ZAMJENIK NAČELNIK
Ivica Vrkić
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.) a u
vezi sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2019. godini (Narodne novine, br. 2/1817), općinski načelnik općine
Podravska Moslavina, donio je
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
općine Podravska Moslavina u protupožarnoj sezoni u 2019. godini
I
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području općine Podravska
Moslavina koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine, odnosno koji su izvršitelji
zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području općine
Podravska Moslavina i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za
koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.
II
Subjekti zaštite od požara na području općine Podravska Moslavina uključeni u
protupožarnu sezonu 2019. godine su:
- Općina Podravska Moslavina,
- Dobrovoljna vatrogasna društva Podravska Moslavina i Krčenik
- Stožer civilne zaštite općine Podravska Moslavina,
- Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva na području općine Podravska Moslavina,
- Vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,
- Tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku (građevinsku) mehanizaciju na području općine
Podravska Moslavina
- Tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od
nastajanja i širenja požara,
- Policijska postaja Donji Miholjac.
III
Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2019.
godine izvršenjem zadataka iz Planova točke I. ovoga Plana.

IV
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine
Podravska Moslavina.
KLASA: 214-01/19-01/4
URBROJ: 2115/03-03-19-1
Podravska Moslavina, 30. svibanj 2019.g.
ZAMJENIK NAČELNIK
Ivica Vrkić
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine
Podravska Moslavina, broj 1/18.) sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, zamjenik načelnika općine
Podravska Moslavina, donio je
FINANCIJSKI PLAN ZA POŽARNU SEZONU ZA 2019. GODINU
I
Proračunom Općine Podravska Moslavina za 2019. godinu predviđena su financijska
sredstva za požarnu sezonu kako slijedi:
-Vatrogasci………………………………………………75.000,00 kn
- Crveni križ……………………………………..……… 21.500,00 kn
- Civilna zaštita ……………………………………….... 25.000,00 kn
II
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine
Podravska Moslavina.
KLASA: 214-01/19-01/5
URBROJ: 2115/03-03-19-1
Podravska Moslavina, 30. svibanj 2019.g.
ZAMJENIK NAČELNIK
Ivica Vrkić
___________________________________________________________________________
Temeljem članka 4. stavka 2. i članka 8. stavka 2. 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 2018. godini (Narodne novine, br. 28/18), i članka 44. Statuta
Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina, broj 1/18.),
zamjenik načelnika općine Podravska Moslavina donio je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost nastanka i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina,
dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak ili širenje požara (u
daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašen visok ili vrlo visok stupanj opasnosti za
nastanak požara za vremensko razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2019. godine.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevine, šumski površine, poljoprivredne površine i drugi prostori za koje
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i
navedeni u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podravska
Moslavina.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Jedinstveni upravni odjel
Općine Podravska Moslavina, DVD Podravska Moslavina i Krčenik kao nositelj u suradnji sa
lovačkim i ribolovnim društvima.
Služba zaštite u pravnim osobama koje djeluju na prostoru Općine Podravska Moslavina je
Hrvatske šume- šumarija Donji Miholjac.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana Dobrovoljna vatrogasna društva Općine
Podravska Moslavina u pred žetvenom i žetvenom periodu i u danima visokog ili vrlo visokog
stupnja opasnosti od nastanka ili širenja požara organiziraju stalno dežurstvo koje je pokriveno
24 sata.
U vrijeme stalnog dežurstva Dobrovoljna vatrogasna društva provode ophodnju.
Za uspostavljanje zapovjednog mjesta određuje se DVD Podravska Moslavina, J.J..
Strossmayera 120, Podravska Moslavina. Isti će se koristiti i kao središnje mjesto vođenja
redovitih aktivnosti prema Planu operativne provedbe Programa.
Članak 5.
Način uporabe vozila DVD-a i aktivnost vatrogasaca u ophodnji moraju zadovoljiti to da dva
operativna vatrogasca opremljena za intervencije, to jest za početno gašenje požara moraju biti
opremljeni sa sustavima veze što je navedeno u Planu operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi od posebnih mjera zaštite od požara za područje Općine Podravska Moslavina.
Članak 6.
Raspoložive snage motrilačko dojavne službe obilazit će poljoprivredne, šumske i druge
ugrožene površine i građevine, te prema potrebi izvršiti početno gašenje požara i izvršiti dojavu
požara dežurnome u DVD-u Podravska Moslavina koji izvješćuje zapovjednika VZ Donji

Miholjac, a koji prema procjeni na terenu podiže postrojbe DVD-a, a po potrebi izvješćuje
županijskog vatrogasnog zapovjednika, kada je požarište većih razmjera.
Vatrogasne ekipe u intervenciji vršit će popunu vodom iz hidrantske mreže, cisterni ili
otvorenih izvora vode (kanala ili rijeka), a o čemu se informiraju DUZS, MUP i županijski
vatrogasni zapovjednik.
Članak 7.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u proračunu Općine
Podravska Moslavina za 2019. godinu.
Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine
Podravska Moslavina.
KLASA: 214-01/19-01/6
URBROJ: 2115/03-03-19-1
Podravska Moslavina, 30. svibanj 2019.g.
ZAMJENIK NAČELNIK
Ivica Vrkić
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 35.st.1.t.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09 i 150/11) u svezi s
člankom 13. 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 2019. godini
(Narodne novine broj 28/18), zamjenik načelnika općine Podravska Moslavina donosi
PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA U ŽETVI 2019. GODINE
S obzirom da se približava žetva potrebno je provesti određene aktivnosti oko
preventivnih mjera zaštite od požara u žetvi u toku 2019. godine.
Iz gore navedenog Načelnik Općine Podravska Moslavina donosi Plan zaštite od požara
u žetvi za 2019. godinu.
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI ZA 2018. GODINU
Tokom žetve i neposredno pred žetvu provest će se slijedeće radnje:
a) organizirati nadzor nad zasijanim površinama putem čuvara ili na neki drugi način,
kako bi se eventualno nastali požar blagovremeno primijetio i izvršila dojava najbližoj
vatrogasnoj jedinici najkraćim putem broj 112 .
b) osobitu pažnju prilikom osmatranja potrebno je obratiti na pojaseve strnih usjeva
zasijanih uz prometnice, razne objekte i rubove šuma, jer se smatra da na tim mjestima požar
može najčešće nastati.
c) kod rada više kombajna na skidanju strnih usjeva na velikim ili većim površinama
potrebno je poduzeti slijedeće požarno-preventivne mjere:

- osigurati stalnu prisutnost jednog traktora s prikopčanim više braznim plugom, s kojim
će se u slučaju požara izvršiti preoravanje zemljišta, kako bi se spriječilo širenje požara,
- osigurati stalnu prisutnost cisterne s vodom kapaciteta 3000 do 5000 litara prikopčanu
za posebni traktor,
- svi kombajni moraju biti tehnički ispravni i snabdjeveni vatrogasnim aparatom S-9,
- KOMBAJNI ZA VRIJEME RADA NE SMIJU SE PUNITI GORIVOM
- kompletnu ručnu apoteku (prvu pomoć)
- kontrolu stanja i provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme opremanja strojeva i
kod samog kombajniranja u firmama treba obavljati referent za zaštitu na radu,a kod privatnih
kombajna vlasnici istih,
-traktori koji vrše prijevoz prilikom žetvenih radova moraju biti ispravni i posjedovati
odgovarajuće vatrogasne aparate.
Kod rada privatnih kombajna vlasnici istih trebaju poduzimati sve potrebne mjere kako
bi tijekom žetvenih radova izbjegle mogućnosti nastanka požara.
1. PREVENTIVNE MJERE U SVEZI ZAŠTITE OD POŽARA
Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
IZVRŠITELJ: Tvrtke i OPG-i koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, DVD Podravska
Moslavina i Krčenik, Općina Podravska Moslavina
Rok: 15. lipnja 2019. godine.
Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti opreme i načina za dojavu i gašenje požara.
IZVRŠITELJ: DVD Podravska Moslavina
Rok: 15. lipnja 2019. godine.
Osposobljavanje i usavršavanje članova DVD-a za gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom. U tu svrhu, na kraju osposobljavanja obaviti provjeru ljudstva i ispravnost
opreme na nivou DVD Podravska Moslavina i Krčenik.
IZVRŠITELJ: DVD Podravska Moslavina i Krčenik
Rok: 15. lipnja 2019. godine.
2. OSIGURANJE DEŽURSTVA VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASACA
NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA
A) Osiguranje vatrogasnog dežurstva i mjera pripravnosti
Na području Općine Podravska Moslavina dobrovoljna vatrogasna društva obvezna su u svom
domenu osigurati ispravnu i spremnu opremu za intervencije gašenja požara. Sredstva za
gašenje moraju biti lako dostupna.
IZVRŠITELJ: DVD-i na području Općine Podravska Moslavina
Rok: lipanj 2019. godine.
B) Osiguravanje motriteljsko-dojavne službe
Osigurati motriteljsko-dojavnu službu po tvrtkama a poglavito u poljima na ratarskim
kulturama, zaštićenim područjima za vrijeme trajanja povećane opasnosti od požara.

Zadužuju se mjesni odbori da svaki na svom području osigura traktore sa plugovima radi
preoravanja površina u cilju sprečavanja širenja požara na poljima.
IZVRŠITELJ: Tvrtke sa područja općine Podravska Moslavina i DVD na području Općine
Podravska Moslavina
Rok: lipanj do završetka žetve i vršidbe.
Za odgovornu osobu za provođenje Plana te koordinaciju za provedbu navedenih mjera,
imenuje je zamjenik načelnik Općine Podravska Moslavina Ivica Vrkić.
KLASA: 214-01/19-01/7
URBROJ: 2115/03-03-19-1
Podravska Moslavina, 30. svibanj 2019.g.
ZAMJENIK NAČELNIK
Ivica Vrkić, v.r.
___________________________________________________________________________
Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina
Izdaje Općina Podravska Moslavina
Urednik: Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina
Tisak: Općina Podravska Moslavina
Adresa: Općina Podravska Moslavina
J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina
Telefon: 031 641 212
Fax: 031 641 910
e-mail: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr
Objavljeno na Internet stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr
Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe
oporezivanju sukladno odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(NN br. 47/95, 106/69, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04)

