Službeni glasnik
Općine Šodolovci
Godina XVI

Šodolovci, 03. lipnja 2013.

__

_ Broj 3

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci za 2013. godinu
2. Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe
3. Plan korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova
4. Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u 2013. godini
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i
članka 46. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik“ Općine Šodolovci, broj 3/09 i 2/13)
načelnik Općine Šodolovci dana 29. svibnja 2013. godine donio je
PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Šodolovci za 2013. godinu
Članak 1.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i
provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i
gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unaprjeđenje
zaštite od požara na području Općine Šodolovci u 2013. godini.
Članak 2.
Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 01. lipnja do 30. rujna 2013.
godine, za područje Općine Šodolovci pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i
zadaće:
1. operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Silaš za 2013. godinu,
2. aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na
gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
3.ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog
prostora,
4. utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih
prosjeka i probijanja protupožarnih putova.
Članak 3.
Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:
1. na temelju programa rada DVD-a Silaš za 2013. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj.
vatrogastva na području Općine Šodolovci,
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,
3. ustrojem motriteljsko dojavne službe,
4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje
protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.
Članak 4.
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u
DVD-u Silaš od 00,00 do 24,00 sata, u skladu s programom rada DVD-a Silaš za 2013.
godinu.
Aktivno dežurstvo provodit će:
‐ 1 zapovjednik vatrogasne postrojbe- zapovjednik DVD-a Silaš
‐ 1 vozač cisterne/mehaničar- član DVD-a Silaš
‐ Ostali članovi DVD-a Silaš
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Članak 5.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te
ophodnju pješice ili prijevoznim sredstvima.
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova
protupožarne zaštite šumskih područja na području Općine Šodolovci, organizacijom
određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Šodolovci obavljat će
DVD Silaš iz Silaša, za šume u vlasništvu fizičkih osoba, sukladno Planu ustrojavanja i
obavljanja motriteljsko-dojavne službe.
Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe utvrđen je od strane
Općinskog načelnika (27. svibnja 2013. „Službeni glasnik“ Općine Šodolovci broj 3/13).
Članak 6.
Plan korištenja građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i
probijanja protupožarnih putova utvrđen je od strane načelnika Općine Šodolovci (27. svibnja
2013. godine, „Službeni glasnik“ Općine Šodolovci broj 3/13).
Članak 7.
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a
Silaš, motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili
telefonom povezani u zajednički sustava komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.
Članak 8.
O provođenju mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u
DVD-u Silaš, te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a
Silaš.
Članak 9.
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu)
postrojbu pri DVD-u Silaš odredit će nadležno tijelo DVD-a Silaš.
Članak 10.
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu
vršene u skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj.
sredstva za svrhu određena ovim Planom.
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Članak 11.
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Šodolovci, a koja nisu obuhvaćena
ovim Planom, Općina Šodolovci će iz Proračuna ili drugih izvora za njih osigurati dodatna
sredstva.
Članak 12.
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća
utvrđenih ovim Planom, zapovjednik DVD-a Silaš utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim
nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Silaš i Općinu Šodolovci (načelnika).
Članak 13.
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni
određenom roka za početak (01. lipnja 2013.) odnosno završetka (30. rujna 2013.) provođenja
određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Silaš,
donijet će načelnik Općine Šodolovci.
Članak 14.
Sredstva Proračuna Općine Šodolovci namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja
izvršava DVD Silaš, odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a Silaš, isplaćivat će
se (namjenski) na žiroračun DVD-a Silaš.
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a
Silaš u skladu s ovim Planom i drugim aktima.
Članak 15.
DVD Silaš je dužno do kraja veljače 2014. godine dostaviti Općine Šodolovci
(načelniku) cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za
vatrogastvo, tj. rad DVD-a Silaš (specificirano po svakoj stavci svih troškova: materijalni
troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Općine
Šodolovci na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Silaš u 2013. godini.
Članak 16.
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u
provedbi DVD-a Silaš, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Silaš, sredstva se osiguravaju
u Proračunu Općine Šodolovci, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.
U Proračunu Općine Šodolovci za 2013. godinu osigurano je 40.000,00 kuna, a kojim
se financira:
- nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Silaš,
- materijalni troškovi DVD-a Silaš (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih
usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih
sredstava, premije osiguranja i dr.),
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- motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Silaš temeljem posebnog sporazuma između
Općine Šodolovci i DVD-a Silaš.
Članak 17.
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih
mjera i zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Šodolovci
(proračunska sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje
se načelnik Općine Šodolovci.
Klasa: 214-02/13-01/
Urbroj: 2121/11-13Šodolovci, 29. svibnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
dipl. ing. Mile Zlokapa v.r.

___________________________________________________________________________
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 92/10) te članka 46. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik“ Općine
Šodolovci, broj 3/09 i 2/13) Općinski načelnik Općine Šodolovci dana 27. svibnja 2013.
godine donosi
PLAN
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Šodolovci, poglavito protupožarne
zaštite šuma i poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba, ovim se Planom
planira ustrojavanje motriteljsko-dojavne službe za područje Općine Šodolovci, i to:
1. Protupožarno motrenje- ustrojavanjem motriteljskih mjesta u naselju Silaš na Silosu,
koji će ujedno do daljnjeg biti i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe
DVD-a Silaš za interventno gašenje nastalih požara na području Silaša i Palače.
2. Protupožarna ophodnja na potezu Šodolovci-Koprivna-Ada.
Članak 2.
Motriteljsko-dojavna služba se ustrojava i obavlja za razdoblje od 01. lipnja do 30.
rujna tekuće godine (požarna sezona).
Članak 3.
Protupožarno motrenje na motriteljskom mjestu Silos u Silašu, obavljat će se od 07.00
do 19.00 sati, dvije smjene, po jedan čovjek u smjeni.
Protupožarna ophodnja na potezu Šodolovci-Koprivna-Ada, obavljat će se od 07.00 do
19.00 sati, u dvije smjene sa traktorom i trobraznim plugom.
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Članak 4.
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana obavljat će DVD Silaš iz Silaša, kao
nositelj vatrogastva u Općini Šodolovci, a u skladu s Zakonom o zaštiti od požara i propisima
donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara.
Članak 5.
DVD Silaš iz Silaša ima obvezu nadziranja stanja prohodnosti protupožarnih prosjeka i
putova kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila na
području Općine Šodolovci i o stanju izvješćivati Općinu Šodolovci.
Članak 6.
Potrebna sredstva za ustrojavanje i obavljanje motriteljsko-dojavne službe osigurat će
Općina Šodolovci, kroz svoj Proračun i/ili neki drugi zakonom dozvoljeni način.
Članak 7.
Radi provedbe ovog Plana, odnosno uređenja odnosa između Općine Šodolovci i DVDa Silaš, sklopit će se poseban sporazum, kojim će se podrobnije urediti međusobni odnosi
glede ustrojavanja i obavljanja motriteljsko dojavne službe.
Članak 8.
U slučaju promjene u ustroju i načinu obavljanja motriteljsko-dojavne službe, donijet će
se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 9.
Ovaj Plana, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja
novog Plana.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Šodolovci.
KLASA: 833-01/13-01/
URBROJ: 2121/11-13Šodolovci, 27. svibnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
dipl. ing. Mile Zlokapa v.r.
___________________________________________________________________________
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Na temelju članka 1. Stavka 3. I članka 14. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10), te članka 46. Statuta općine Šodolovci („Službeni glasnik“ općine Šodolovci broj 3/09
i 2/13) općinski načelnik općine Šodolovci donosi

PLAN
korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka
i probijanja protupožarnih putova

Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području općine Šodolovci, poglavito protupožarne zaštite
šuma i šumskog zemljišta na području općine Šodolovci, donosi se Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja.

Članak 2.
Teška mehanizacija koristit će se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-A Silaš,
odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koja se angažiraju putem Županije i
Republike Hrvatske.
Načelnik općine ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a
Silaš ili njegova zamjenika dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara.
Članak 3.
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Silaš, odnosno njegov zamjenik određuje vrijeme, vrstu i
obim korištenja teške građevinske mehanizacije.
Teška građevinska mehanizacija može se uporabiti u smislu stavka 1. ovog članka, samo s
onim strojevima koji su stavljeni na raspolaganje općini Šodolovci, ugovorom iz članka 5.
ovog Plana.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija angažira se prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa
sjedištem ili prebivalištem na području općine Šodolovci, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću
tešku mehanizaciju.
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Ukoliko na području općine Šodolovci nema odgovarajuće teške građevinske mehanizacije,
ista se angažira s područja općine Ernestinovo ili općine Vladislavci, vodeći računa da se ista
angažira u pravilu, iz najbližeg mjesta nastalom požaru.
Naknada troškova uporabe teške mehanizacije vlasnicima se vrši, u pravilu, prema cijeni sata
rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta stroja do požarišta i povratak.

Članak 5.
Općina Šodolovci će o interventnom angažiranju teške građevinske mehanizacije sklapati
posebne ugovore, kojim će se s vlasnicima teške građevinske mehanizacije urediti podrobnije
odnos glede načina i uvjeta i korištenja mehanizacije.

Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom
stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Silaš, odnosno njegov zamjenik ili od njih
ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog
Plana.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ općine
Šodolovci.
KLASA:
URBROJ:
Šodolovci, 27. svibnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
dipl. ing. Mile Zlokapa v.r.

___________________________________________________________________________
Na osnovu članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
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2013. godini („Narodne novine broj 56/13) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („Službeni
glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09 i 2/13) Općinski načelnik dana 29. svibnja 2013. godine
donosi
Plan
aktivnosti i priprema u provođenju mjera zaštite od požara
u 2013. godini
I
Predmet ovog Plana je provođenje svih pripremnih radnji i provođenje mjera u vezi
zaštite od požara u žetvenoj sezoni 2013. ovim Planom predviđaju se mjere i aktivnosti za
sprječavanje nastanka požara te za njihovo pravovremeno otkrivanje i lokalizaciju.
II
Ova Plan sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled žetvenih površina kod kojih može doći do požara
Pregled prometnica, pristupnih putova kojima je moguće doći do zasijanih površina
Pregled izvorišta vode potrebnih za gašenje požara
Ljudski i materijalni resursi potrebni za sprečavanje te gašenje požara
Odgovorne osobe zadužene za provedbu ovog Plana
Završne odredbe
III

Građevine na kojima prijeti povećana opasnost od požara na području Općine
Šodolovci su:
- prostor skladišta i silosa „AMEROPA“ ŽITNI TERMINALI d.o.o., Vranić
- prostor skladišta „Žito“ d.o.o., PC Šodolovci
- površine zasijane usjevima ječma i pšenice na području Općine Šodolovci
U cilju funkcionalnijeg pristupa Plana zaštite od požara za vrijeme žetvenih radova, te
kvalitetnijeg i bržeg djelovanja utvrđuju se dvije zone za provođenje mjera zaštite od
požara kako slijedi:
I ZONA- područje k.o. Palača,
II ZONA- područje k.o. Ada,
k.o. Koprivna,
k.o. Paulin Dvor,
k.o. Šodolovci
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I ZONA
IV
Pregled površina zasijanih pšenicom i ostalim usjevima.
Ukupno na području I zone zasijano je pšenicom i ostalim strnim žitaricama oko 500
hektara.
S detaljnim rasporedom zasijanih površina temeljito su upoznate osobe odgovorne za
provedbu plana.
V
2. Pregled prometnica, pristupnih putova kojima je moguće doći do zasijanih površina
Zasijanim površinama moguće je pristupiti glavnim komunikacijskim pravcima kroz
naselja Palača i Silaš te putovima izvan naselja kako slijedi:

Katastarska općina

Naziv atara. zasijana
polja

Smjer pristupa

Darvaš

Ul. B. Krunić, Palača

Paljevine

cesta Tenja- Silaš

k.o. Palača
cesta Korođ- Silaš
Pristup poljskim putovima je u naznačenim pravcima sa ulascima na glavne poljske
putove.
Uvidom na terenu ustanovljeno je da su svi poljski putovi osposobljeni za prilaz
strojeva i opreme potrebne za gašenje.
VI
3. Pregled izvorišta vode potrebnih za gašenje požara
Naselje Palača nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Vuka, a Silaš je smješten u
neposrednoj blizini Bobotskog kanala koji predstavljaju primarna izvorišta vode.
Sekundarni izvor vode predstavljaju hidrantni izvodi vodoopskrbnih sistema u
naseljima Palača i Silaš.
VII
4. Ljudski i materijalni resursi potrebni za sprječavanje te gašenje požara
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Za provođenje preventivnih mjera, te gašenje požara utvrđuje se kako slijedi:
Naziv pravne
osobe
DVD Silaš

Mjesto
Silaš

Ulica

Sredstva i oprema

B. Kidriča 1

Vatrogasna oprema
Cisterna 5000 l

Navedene pravne osobe dužne su predviđena sredstva držati u ispravnom i
funkcionalnom stanju s potrebnim brojem lica te ih po potrebi staviti u funkciju prevencije
ili gašenja požara.
Zadužuje se DVD Silaš da sačini plan, raspored rada motrilačke službe te ih dostavi
odgovornoj osobi za provođenje plana na nivou Općine Šodolovci. Početak rada
motrilačke službe uskladit će se s vremenom dozrijevanja strnih žitarica.
II ZONA
VIII
1. Pregled površina zasijanih pšenicom i ostalim usjevima
Ukupno na području II Zone zasijano je pšenicom i ostalim strnim žitarima oko
350 hektara.
S detaljnim rasporedom zasijanih površina temeljito su upoznate osobe odgovorne za
provedbu plana.
IX
2. Pregled prometnica, pristupnih putova kojima je moguće doći do zasijanih površina
Zasijanim površinama moguće se pristupiti glavnim komunikacijskim pravcima kroz
naselja Paulin Dvor, Koprivna, Petrova Slatina, Šodolovci i Ada, te putovima izvan
naselja kako slijedi:
Katastarska općina

Naziv rudine-zasijana polja

Smjer pristupa

k.o. Ada,
Koprivna, Paulin
Dvor, Šodolovci

Amalino Polje
Tukovi
Pašnjak, Mrvoš, Branjevina
Popova Livada
Grahovi

Cesta Paulin Dvor-Hrastin
Kroz naselje Koprivnu
Cesta Šodolovci- P. Slatina
Kroz naselje Šodolovci
Cesta Koprivna- Hrastin

Pristup poljskim putovima je u naznačenim pravcima sa ulascima na glavne poljske putove.
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Uvidom na terenu ustanovljeno je da su svi poljski putovi osposobljeni za prilaz strojeva i
opreme potrebne za gašenje.
3. Pregled izvorišta vode potrebnih za gašenje požara
X
Naselja Koprivna, Šodolovci smješteni su u neposrednoj blizini rječice Osatina,
naselja Paulin Dvor, Petrova Slatina, Ada nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Vuke koji
predstavljaju primarna izvorišta vode.
Sekundarni izvor vode predstavljaju hidrantni izvodi vodoopskrbnih sistema u
naseljima Ada i Petrova Slatina.
4. Ljudski i materijalni resursi potrebni za sprečavanje te gašenje požara
XI
Za provođenje preventivnih mjera, te gašenje požara utvrđuje se kako slijedi:

Naziv pravne osobe
„Novi agrar“ d.o.o.
PC Seleš

Mjesto
Šodolovci

Ulica
Ekonomija bb

Sredstva i oprema
1 traktor s 3-braznim plugom,
cisterna 5000 l

Navedene pravne osobe dužne su predviđena sredstva držati u ispravnom i
funkcionalnom stanju s potrebnim brojem lica te ih po potrebi staviti u funkciju prevencije ili
gašenja požara.
Zadužuju se „Novi agrar“ d.o.o. i PC Seleš,i da sačine plan, raspored rada motrilačke
službe te ih dostave odgovornoj osobi za provođenje plana na nivou Općine Šodolovci.
Početak rada motrilačke službe uskladit će se s vremenom dozrijevanja strnih
žitarica.
5. Odgovorne osobe zadužene za provedbu Plana
XII
Kao odgovorna osoba za provođenje ovog Plana je Načelnik Zlokapa Mile.
XIII
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Odgovorna osoba odlučuje o svim aktivnostima potrebnim za provođenje mjera zaštite
od požara.
6. Završne odredbe
XIV
Ovaj Plan zaštite od požara se primjenjuje u sezoni opasnosti od požara u 2013. g.
XV
Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi 2013.g. stupa
na snagu danom donošenja.
Klasa: 214-01/13-01/
Urbroj: 2121/11-13Šodolovci, 29. svibnja 2013.

NAČELNIK OPĆINE:
dipl. ing. Mile Zlokapa v.r.
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