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 2017. godini
(Narodne novine broj 23/15), Načelnik Općine Sopje dana 24. travnja 2017. godine, donosi
PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
U ŽETVI 2017. GODINE

S obzirom da se približava žetva potrebno je provesti određene aktivnosti oko
preventivnih mjera zaštite od požara u žetvi u toku 2017. godine.
Iz gore navedenog Općina Sopje donosi Plan zaštite od požara u žetvi za 2017.
godinu.
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI ZA 2017. 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 motrenja 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 višebraznim 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 trena 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-a koje se bave poljoprivrednom djelatnošću,
Vatrogasna zajednica Općine Sopje – zapovjedništvo, Općina Sopje u suradnji
s Mjesnim odborima.
Rok: svibanj 2017. godine.

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara po DVDima .
IZVRŠITELJ:
Vatrogasna zajednica Općine Sopje
Rok: svibanj 2017. 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 Vatrogasne zajednice Općine Sopje.
IZVRŠITELJ:

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Općine Sopje
Rok: 30. svibnja 2017. godine.

2. OSIGURANJE DEŽURSTVA VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASACA
NA PODRUČJU OPĆINE SOPJE
A) Osiguranje vatrogasnog dežurstva i mjera pripravnosti
Na području Općine Sopje 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:
Vatrogasna zajednica Općine Sopje
i DVD-i na području Općine Sopje
Rok: svibanj 2017. godine.
B) Osiguravanje motriteljsko-dojavne službe
Osigurati motriteljsko-dojavnu službu po firmama a poglavito u poljima na ratarskim
kulturama, zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti 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 Sopje, Mjesni odbori,
Vatrogasna zajednica Općine Sopje
Rok: od 15. lipnja do završetka žetve i vršidbe.

Za provođenje Plana te koordinaciju za provedbu navedenih mjera, predlaže se načelnik
Općine Sopje.
NAČELNIK OPĆINE SOPJE
Klasa: 217-01/17-01/07
Urbroj: 2189/10-04-17-02
Sopje, 24. travnja 2017.
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