Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine broj: 92/10), te
članka 19. stavka 1. točka 11. Statuta Općine Erdut (Službeni glasnik broj: 14/01, 26/05,
46/09 i 55/13), Stožer Zaštite i spašavanja Općine Erdut na sjednici održanoj dana
21.03.2016. godine donosi:

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI
ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE ERDUT
ZA ŽETVENU SEZONU 2016. GODINU
I PRIKAZ ZNAČAJNIH PODATAKA
1. Broj stanovnika općine Erdut
2. Ukupna površina
3. Oranične površine
4. Šumsko zemljište
5. Vatrogasne udruge
6. Vodovodna mreža

7372
157 km2
10898 ha
2139 ha
4
da

II OPĆE ODREDBE
U svrhu zaštite ljudi i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka
požara, za sprečavanje, nastajanje i širenje požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja
posljedica prouzrokovanih požarom.
Plan zaštite od požara Općine Erdut određuje način organiziranja i nositelje zaštite od požara
na građevinama, poljoprivrednim i šumskim površinama. Organizacija i način funkcioniranja
dobrovoljnih vatrogasnih udruga i pristojbi a sve u cilju efikasnog funkcioniranja sustava
zaštite od požara na području Općine Erdut.
III ORGANIZACIJA I NOSITELJI ZAŠTITE OD POŽARA
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara u Republici Hrvatskoj, utvrđena je organizacija i
nositelji zaštite od požara na području Općine Erdut.
Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo ovu funkciju obavlja kroz donošenje Plana zaštite od
požara i staranje o provođenju odredbi Zakona o zaštiti od požara, Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, Zakona o šumama, Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju
otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama, te Odluke o obavljanju
dimnjačarskih djelatnosti.
Općinski načelnik kao izvršno tijelo vodi brigu o provođenju Odluka i Planova, te putem
svojih službi stvara uvjete za uspostavljanje što efikasnijeg i djelotvornijeg sustava zaštite od
požara na području Općine Erdut.

Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavljat će Nadzornici zaštite od požara
MUP-a RH odnosno Osječko-baranjske, Županijska poljoprivredna inspekcija i nadležna
šumska inspekcija.
Dobrovoljne vatrogasna društva na području Općine Erdut vršeći motrenje i gašenje požara,
spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom, pružanjem tehničke pomoći prilikom nezgoda
i u drugim opasnim situacijama, provode preventivne mjere animiranja stanovništva u cilju
zaštite od požara, te čine okosnicu zaštite od požara na području Općine Erdut.
Mjesni odbori, mještani, te nadležna javna poduzeća i ustanove u vrijeme povećane opasnosti
za nastajanje požara u vrijeme pripreme površina i neposredno pred žetvu pšenice i tijekom
žetve dužni su organizirati službu za motrenje i dojavljivanje, odnosno poduzimati sve
potrebne mjere za sprečavanje nastajanja požara i brinuti se za provođenje odredbi, odnosno
odluka i drugih akata usvojenih u cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara.
Sve pravne osobe na području Općine Erdut u okviru svojih djelatnosti dužne su provoditi
propisane mjere zaštite od požara sadržane u važećim propisima RH i bez poticajnih Odluka
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Erdut će posebnim Odlukama aktivirati mjere zaštite od požara:







U doba dozrijevanja i žetve strnih usjeva na njivama,
Na površinama pod upravom javnog poduzeća „Hrvatske šume“,
Na javnim odlagalištima smeća i otpada,
Na održavanju svih vrsta prometnica,
Na sustavu vodoopskrbe,
Na održavanju trasa elektroenergetskih radova i sigurnosnih pojaseva oko
elektroenergetskih postrojenja,
 Na održavanju dimnjaka,
 Držanje zaliha goriva i maziva na propisano udaljenim mjestima od stambenih i
gospodarskih objekata,kao i odgovarajućih spremišta i
 Spremanje sijena i slame i drugih lako zapaljivih roba na propisanoj udaljenosti od
stambenih i gospodarskih objekata.
Korisnici poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru, te poduzeća
nadležna za sve vrste prometnica, elektroenergetskih vodova i postrojenja, vodoopskrbu,
obavezni su iste održavati u smislu zaštite od požara, praviti šumske prosjeke i redovito ih
čistiti, praviti zaoravanjem prosjeke između tabli na žitaricama, čistiti sigurnosni pojas uz sve
prometnice, kanale, elektroenergetska postrojenja, ispod trase elektroenergetskih vodova od
suhe trave, korova i sl., a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara.

IV UTVRĐIVANJE POŽARNOG PODRUČJA VATROGASNIH POSTROJBI ZA
GAŠENJE POŽARA
Požarno područje Općine Erdut obuhvaća:
ha
a
m2
k.o. Aljmaš ukupne površine:
1525 77
42
k.o. Bijelo Brdo ukupne površine:
3833 97
91
k.o. Dalj ukupne površine:
7369 27
83
k.o. Erdut ukupne površine:
3047 66
36
Sukladno Zakonu osnovane su Vatrogasne udruge u sva četiri naselja općine, ali su sa
ograničenim mogućnostima što se tiče materijalno tehničkih sredstava.
DVD Aljmaš
Društvo posjeduje:
 kombi vozilo IMV 1600 godište 1981., za prijevoz vatrogasaca
 vozilo „Mercedes“ model L 409 godište 1981. s ugrađenim visokotlačnim modulom i
ostalom opremom za gašenje početnih požara i prijevoz 9 vatrogasaca, spremnik za
vodu cca 500 litara i 15 litara pjenila
 traktorska cisterna 3.000 litara s opremom za gašenje s 3 mlaza
 društvo posjeduje svu potrebnu tehničku opremu i sredstva za gašenje sukladno
odredbama Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi - društvo posjeduje 10 kompleta zaštitnih odijela za gašenje požara
proizvođača „Pfaifer“ s čizmama, rukavicama, sjekiricama i opasačima 20 vatrogasaca
ima položen ispit za vatrogasca.
DVD Bijelo Brdo
Društvo broji 34 člana bez profesionalne angažiranosti. Broj operativnih vatrogasaca koji
mogu djelovati na intervenciji je 20 vatrogasaca. Društvo posjeduje navalno vozilo marke
„Betford“ kapaciteta 3000 litara, te traktorsku cisternu kapaciteta 3000 litara.
Veza u društvu se uspostavlja mobilnim telefonima, te s četiri motorole dometa do 5 km.
Društvo posjeduje svu potrebnu tehničku opremu i sredstva za gašenje sukladno odredbama
Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi.
DVD Dalj
Vatrogasna postrojba broji 25 dobrovoljnih vatrogasaca koji mogu izići na intervencije.
Ostatak od 14 vatrogasaca čine vatrogasci koji zbog godina starosti ili zdravstvenih razloge ne
izlaze na požare, ali obavljaju druge poslove korisne za samu postrojbu odnosno intervenciju.
Od vozila i tehničke opreme ima:
a) vozila:
navalno vozilo „Mercedes" sa pratećom opremom - cjevine, mlaznice, razdjelnice i dr,
prateće vozilo ,,TAM" - autocisterna zapremine 5000 litara
kombi „Zastava" za prijevoz opreme i vatrogasaca i
kombi „Opel Vivara" za prijevoz osoba.
b) tehnička oprema i sredstva:
fiksna radio postaja u vozilu i u prostoriji za dežurstvo
2 pokretne radio postaje „Motorola"

1 agregat za vodu kapacitete 1.200 1it/min
2 izolaciona aparata (zaštita dišnih putova od dima i sl.) i 2 rezervne boce kisika
pjenilo sa odgovarajućim mlaznicama
c) Osim tehničke opreme neophodne za intervencije, opremljen je ured sa jednim kompletnim
osobnim računalom povezanim na internet, telefon/fax, te prostorije za sastanke i dežurstva sa
odgovarajućim namještajem i TV prijemnikom.
Postoji telefonska veza i na zgradama vatrogasnih domova smještene su električne sirene.
Vodovodna mreža funkcionira.
DVD Erdut
Društvo ima na raspolaganju 12 operativnih vatrogasaca. Društvo posjeduje kombi vozilo
marke „Citroen“ za prijevoz vatrogasaca, te navalno vozilo sa ugrađenom pumpom marke
„Dodg“ zapremine 2500 l, te ostalu tehničku opremu i sredstva za gašenje sukladno
odredbama Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi.
Komunikacija s društvom ostvaruje se putem fiksne telefonske linije na broj 031/596-213.
V ORGANIZACIJA MOTRENJA I JAVLJANA,UZBUNJIVANJE I UKLJUČIVANJE
DOBROVOLJNIH I VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
1. Motrenje i javljanje o požaru,odnosno događaju
Svaka osoba koja primijeti opasnost od nastanka požara ili primijeti požar ili neki drugi
događaj,dužna je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar,ako to može učiniti bez opasnosti za
sebe ili drugu osobu. Ako ta osoba to ne može učiniti sama dužna je o tome obavijestiti stalno
dežurstvo najbliže vatrogasne postrojbe u županiji tj. Osijeku. Dojava o požaru može se
izvršiti u centru za motrenje, obavješćivanje i uzbunjivanje na tel. 112,193 za Vatrogasce ili
obavijestiti operativno dežurstvo policijske postaje Dalj.
2. Nadzor šumskih površina
Prilikom vršenja ophodnje mobilne i promatračke ekipe u mjestima na zasijanim
poljoprivrednim površinama pod pšenicom i ječmom moraju također vršiti promatranje i
površina pod šumama, radi poduzimanja mjera sprečavanja nastajanja požara i za sve radnje
koje treba učiniti ili javiti na telefonske brojeve Vatrogasnih postrojbi i policije.
3. Nadzor poljoprivrednih površina
Načelnik Općine Erdut je dužan u vrijeme povećane opasnosti nastajanja požara na
poljoprivrednom zemljištu zasijanom žitaricama i drugim ugroženim kulturama uz
sudjelovanje mjesnih odbora, udruga dobrovoljnih vatrogasaca, lovačkih udruga, zaposlenih i
svih privatnih subjekata i poljoprivrednih proizvođača organizirati motrilačko- dojavnu
djelatnost.
To je potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjesecu lipnju i srpnju.
Potrebno je organizirati dostatan broj ophodnji, koje bi morale imati sredstva za prijevoz i
sredstva za dojavljivanje.
U uvjetima povećane opasnosti od požara organizirati stalno dežurstvo kod Vatrogasnog
doma. Osigurati ispravnost i potrebnu količinu hidrantskih nastavaka sa potrebnom količinom

cijevi. Sva mehanizacija koja učestvuje u žetvi mora biti opremljena protupožarnom zaštitom
po Zakonu o zaštiti od požara. U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama
odmah se mora obavijestiti najbliža profesionalna postrojba u Osijeku, centar za motrenje,
obavješćivanje i uzbunjivanje na telefon 112 i Policijska postaja Dalj.
Do dolaska vatrogasne postrojbe zaposlenici koji rade na tabli i kod poljoprivrednika na kojoj
je izbio požar, moraju pokušati ugasiti požar opremom za gašenje koja se nalazi na toj lokaciji
i obavezno zaorati pojas od 3-6 metara, kako bi spriječili širenje požara na susjednu površinu.
Sačiniti karte na kojima će biti ucrtane poljoprivredne površine zasijane pšenicom kao i
prilazne putove, vodo-tokove i crpilište sa vodom ili hidranti za punjenje cisterni s vodom.

Ovaj prijedlog bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Erdut.
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