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2. P L A N aktivnog uključenja svih subjekatazaštite od požara na području 

općine Sopje u protupožarnoj sezoni u 2014. Godini;  
3. PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD 

POŽARA  U ŽETVI 2014. GODINE 
4. P L A N MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA I POVRŠINA ZA 

KOJE PRIJETI OPASNOST ODNASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA 
PODRUČJU OPĆINE  SOPJE U 2014.GODINI 

5. P L A N  RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE SOPJE ZA 
2014.GODINU 

6. Izjava Načelnika Općine Sopje sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      
  REPUBLIKA HRVATSKA  

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SOPJE 
          Kralja Tomislava 9,      33 525   Sopje 

 

KLASA: 214-01/14-01/07 

URBROJ: 2189/10-04-14-01 

SOPJE, 24.  travnja 2014. 

 

 

 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje broj 1/13) 

sukladno  Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2014.godini (NN,br. 23/14.),načelnik općine Sopje dana 24.04.2014. godine, donosi 

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA POŽARNU SEZONU ZA  2014. GODINU 

 

I 

 

Proračunom Općine Sopje za 2014. godinu predviđena su financijska sredstva za požarnu 

sezonu kako slijedi: 

 

- Vatrogasna zajednica općine Sopje……….... 85.000,00 kn 

- Crveni križ…………………………….…….. 7.000,00 kn 

- Civilna zaštita ………………………….…...10.000,00 kn 

- Gorska služba spašavanja…………………… 5.000,00 kn 

 

 

II 

 

Ovaj Plan objaviti će se u Službenom glasniku Općine Sopje. 

 

 

 

                                                                                                               NAČELNIK 

 

Josip Granjaš 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na temelju točke I.  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2014. godini (Narodne novine, br. 23/14), Stožer zaštite i spašavanja općine 

Sopje na  sjednici održanoj dana 24.04. 2014. godine, donio je 

P L A N 

aktivnog uključenja svih subjekatazaštite od požara na području 

općine Sopje u protupožarnoj sezoni u 2014. godini 

I 

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području općine Sopje koji su uključeni u 

protupožarnu sezonu 2014. 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 2014. godini na području općine Sopje 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 Sopje uključeni u protupožarnu sezonu 2014. godine 

su: 

- Načelnik općine Sopje, 

- Jedinstveni upravni odjel, 

- Vatrogasna zajednica općine Sopje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima uključenim u VZO 

- Stožer zaštite i spašavanja općine Sopje, 

- Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva na području općine Sopje, 

- Vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina, 

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije 

za područje općine Sopje, 

- Tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku (građevinsku) mehanizaciju na području općine Sopje. 

-Slatina kom d.o.o. Slatina;  

- Tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara  

- Policijska postaja Slatina, 

- Mjesni odbori na području općine Sopje. 



III 

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2014. godine 

izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovoga Plana. 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE SOPJE 

 

KLASA: 214-01/14-01/06 

URBROJ: 2189/10-14-01-02 

Sopje,  24.04. 2014.           
 

                                                      PREDSJEDNIK 

 STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Franjo Ricli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2014. godini (Narodne novine broj 23/14), 

Načelnik Općine Sopje dana  24. travnja 2014. godine, donosi 

 
PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

U ŽETVI 2014. GODINE 
 

 S obzirom da se približava žetva potrebno je provesti određene aktivnosti oko preventivnih 

mjera zaštite od požara u žetvi u toku 2014. godine. 

 Iz gore navedenog Općina Sopje donosi Plan zaštite od požara u žetvi  za 2014. godinu. 

 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI ZA 2014. 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  2014. godine. 



 

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara po DVD-ima . 

IZVRŠITELJ:  Vatrogasna zajednica Općine Sopje 

   Rok: svibanj 2014. 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 2014. 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 2014. 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 Josip Granjaš. 

 

NAČELNIK OPĆINE SOPJE 

 

Klasa: 214-01/14-01/07 

Urbroj: 2189/10-04-14-02 

Sopje, 24. travnja  2014. 

 

 

                                                                                                    NAČELNIK  

 

                                                                                                   Josip Granjaš 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 43.Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 

92/2010.), točke II.  Programaaktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u2014. godini (Narodne novine, br. 23/14.), i članka 41.  Statuta općine Sopje 

(„Službeni glasnik“ općine Sopje, br. 1/13), načelnik općine Sopje,dana 24. 04. 2014. godine, donosi 

P L A N 
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA 

I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD 
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE 

SOPJE U 2014.GODINI 
 
I 

Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost odnastajanja i širenja požara 

na području općine Sopje, a posebno poljoprivrednih površina za vrijeme žetve i vršidbe, kao i 

šumskih površina za vrijeme ljetnog perioda, te mjeremotrenja, čuvanja i ophodnje navedenih 

građevina i površina. 

II 
Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim 

površinama i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 

III 
Građevine i površine na području općine Sopje za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara su: 

- Proizvodni i poslovni objekti Agroland d.o.o. PJ Sopje; 

- Proizvodni i poslovni objekti Agroland d.o.o. PJ Novaki; 

- Proizvodni i poslovni objekti Novi Agrar d.o.o. Sopje; 

- Poljoprivredne površine tvrtki i OPG-a koje se bave poljoprivrednom djelatnošću; 

- Proizvodni objekti fizičkih osoba koje se bave poljoprivrednom djelatnošću (sušare i ostali pogoni 

), 

- Javne zelene površine (parkovi i sl.), 

- Šume i šumske površine pod upravom HRVATSKE ŠUME U.Š. Našice, Šumarija 

   Slatina, 

- Privatne šume i šumske površine, 

- Zaštićene prirodne vrijednosti i vrijednosti predviđene za zaštitu na području Općine Sopje 

- Divlja odlagališta otpada na području općine Sopje. 

 
IV 

Za građevine i površine iz točke III. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedećemjere preventivne 

zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje: 

- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i 

uređaja kao i njihov tehnički pregled, 

- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i 

odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto, 

- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i 

širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja, 

- održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima, 

- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima, 

- omogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to 

predstavljalo opasnost od požara i eksplozije (kotlovska postrojenja, dijelovi silosa, 

sušare i dr.), 

- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te 



postavljanje istih za na to određena mjesta, 

- izvođenje stabilnih i polu-stabilnih, mobilnih i drugih odgovarajućih uređaja i instalacija za 

dojavu i gašenje požara, 

- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima i u građevinama, 

- sustavno praćenje stanja na odlagalištima otpada na području općine te kontinuirano 

poduzimanje mjera za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta, 

- mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na građevinama i 

površinama iz točke III. ovog Plana. 

 

V 
Uz mjere navedene u prethodnoj točki, svi izvršitelji zadataka – fizičke i pravne osobe vlasnici i 

korisnici građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, dužni su u 

razdoblju visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara uspostaviti 

čuvarsku, i motriteljsko-dojavnu službu opremljenu aparatima za početno gašenje požara i dojavnim 

stanicama. 

 

VI 
Financijska sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su 

vlasnici ili korisnici građevine ili površine kojima upravljaju. 

Financijska sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u vlasništvu općine 

Sopje odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju se u Proračunu općine Sopje. 

 
VII 

Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine Sopje, Vatrogasna zajednica i drugi potrebno je 

da održavaju kontinuiranu vezu sa  Javnom vatrogasnom postrojbom Slatina, Službom za zaštitu i 

spašavanje 112, sa Policijom, te drugim službama po potrebi. 

 
VIII 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Sopje. 

 

NAČELNIK OPĆINE SOPJE 

 

KLASA: 214-01/14-01/07 

URBROJ: 2189/10-04-14-03                                                                  

Sopje 24. travanj 2014. 
 

 

Načelnik: 

 

Josip Granjaš 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  
  REPUBLIKA HRVATSKA  

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA SOPJE 
Kralja Tomislava 9,      33 525   Sopje 

 

KLASA: 214-01/14-01/06 

URBROJ: 2189/10-14-03-03 

SOPJE, 24 travnja 2014. 

 

 

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštiteod požara od interesa za RH u 

2014.godini («Narodne novine», broj 23/14) Stožerzaštite ispašavanja na sjednici održanoj dana 24. 

travnja 2014.godine, donosi 

 

 

P L A N 

RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE 

SOPJE ZA 2014.GODINU 
 

 

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za 2014.godinu: 

 

1. Održati najmanje dvije sjednice Stožera i to: u proljeće (travanj- svibanj) i u jesen (listopad-

studeni) 

2. Upoznati se s Planom motrenja, čuvanja i ophodnji u pred-žetvenom i žetvenom razdoblju za 

2014.godinu, 

3. Napraviti edukacijski letak za mještane pred požarnu sezonu, 

4. Razmotriti Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje općine Sopje u 2014. godini, Plana motrenja 

,čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastanka i širenja požara na 

području općine Sopje u 2014. godini 

5. Načelnik Stožera će pozvati izvršitelje Plana motrenja s područja Općine na sastanak i dogovor 

oko provedbe mjera u pred-žetvenoj i žetvenoj sezoni, kojeće oni proslijediti svojim članovima . 

 

 

 

         NAČELNIK STOŽERA: 

 

                                                                                                   Franjo Ricli 

 

 



 

 

       
     REPUBLIKA HRVATSKA  
 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA SOPJE 
 
 
KLASA: 400-06/14-01/13 
URBROJ: 2189/10-14-04-01  
Sopje ,  30. travanj 2014.  

  
 
Na temelju članka 13. st. 8. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13 i 
143/13), ja, Mirko Rončević,Načelnik općine Sopje , kao čelnik tijela naručitelja iz članka 
13. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, za sve postupke javne nabave koje će 
provoditi u 2014. godini, dajem  
 
 

I Z J A V U 
 
- da istovremeno ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući 
ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj 
potencijalno odabranog ponuditelja; 
- da nisam vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno, drugih prava na temelju kojih 
sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu u gospodarskom subjektu, koji je mogući 
ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno, podizvoditelj 
potencijalno odabranog ponuditelja; 
- da osoba povezana sa mnom u smislu članka 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni ili 
izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno 
posvojenik) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je 
mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno 
podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja, te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica 
odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu u 
gospodarskom subjektu, koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član 
zajednice ponuditelja, odnosno podizvođač potencijalno odabranog ponuditelja.  
  
  

 NAČELNIK  
  

Josip Granjaš, v. r. 
 

 

 

 



 
 

 
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Sopje 

Odgovorni urednik: Zlatko Cibok, Pročelnik JUO 

Redakcijski servis i usluge: Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje 

Tisak: JUO općine Sopje, 33525 Sopje, Kralja Tomislava 9 

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) 

(Tiskano 20 primjeraka) 

 

Objavljeno na web-stranicama Općine Sopje:  www.sopje.hr  
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