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OPĆINA MARIJANCI
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Ur.broj: 2115/02-01-12-04
Marijanci, 21.05. 2012.

Na temelju članka 4, članka 8. stavka 2., članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti od
požara ( Narodne novine br. 92/10) te na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine br.
43/12), na temelju članka 33. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik br. 2/09), te na
temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci (Službeni glasnik br. 2/09),
na 21. sjednici općinskog vijeća Općine Marijanci održanoj dana 21.05.2012. općinsko
vijeće Općine Marijanci na prijedlog Odbora za protupožarni i civilnu zaštitu donosi:
PLANA MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
OTVORENOG PROSTORA U
PREDŽETVENOJ I ŽETVENOJ SEZONI 2012. GODINE
U OPĆINI MARIJANCI
CILJ I ZADACI
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i
širenje požara, u danima kad je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti od požara za
nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada 2012. godine.
U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara potrebno je
na području Vatrogasne zajednice Općine Marijanci te Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Črnkovci, u potpunosti provesti odredbe ovog Plana.
Sva dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Općine Marijanci dužna
su postupiti po svim mjerama navedenim u ovom Planu.
Od opsega i kvalitete obavljenih pripremnih radnji ovisiti će efikasnost mjera zaštite
od požara za vrijeme žetvenih radova.
Građevine, dijelovi građevine, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara bit će razvrstana u kategorije ugroženosti i navedene u
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Marijanci.

ORGANIZACIJSKE MJERE
Dužnost Vatrogasne zajednice Općine Marijanci:
1. Temeljem ovog Plana Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i Vatrogasna zajednica
Donji Miholjac dužne su napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od požara u
predžetvenoj i žetvenoj sezoni.
2. Izrađeni Programe aktivnosti na zaštiti od požara Vatrogasna zajednica Općine
Marijanci i Vatrogasna zajednica Donji Miholjac je dužna dostaviti Općini Marijanci i
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni ured Osijek.
3. Ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca (najmanje u 2 smjene) koji će određenog
dana dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u vatrogasnom domu, te u predviđeno
vrijeme obaviti izviđačko –preventivne ophodnje prostora kojeg pokriva Vatrogasna
zajednica. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i
prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat).
4. Ophodnju obaviti u kritično vrijeme od 10,00 do 18,00 sati, svakog dana u vrijeme
žetve.
5. Opremiti se potrebnom vatrogasnom opremom za ophodnje. Provjeriti ispravnost iste
te nabaviti nedostatnu.
6. Osigurati dovoljne količine goriva i maziva za sve vatrogasne strojeve i vozila.
7. Članovi određene za dežurstva potrebno je dodatno osposobiti za rukovanje
vatrogasnom opremom i sredstvima veze putem seminara i praktičnih vježbi.
8. Kroz razne oblike propagandnih akcija upozoriti stanovništva na pojačano provođenje
požarno-preventivnih mjera.
9. Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i Vatrogasna zajednica Donji Miholjac dužne
su ustrojiti evidenciju o poduzetim mjerama, te voditi dnevnik događanja o
predžetvenim aktivnostima, te o poduzetim akcijama u vrijeme žetve.
10. Svim poduzetim aktivnostima na kraju žetvene sezone, pismenim izvješćem izvjestiti
načelnika Općine Marijanci, (Vatrogasna zajednica Donji Miholjac za DVD
Črnkovci), Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije, te Državnu upravu za
zaštitu i spašavanje Područni ured Osijek.
Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnoti za nastajanje šumskih požara u
razdoblju od 15. veljače do 15. svibnja 2012. kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i
ostalog biljnog otpada, odnosno pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu,
kao i od 15. rujna do 15. studenog 2012. nakon berbe kukuruza, „Hrvatske šume“ Zagreb,
Šumarija Valpovo, dužna je organizirati motriteljsko dojavnu službu. Broj zaposlenika u
motriteljsko dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano pod paskom sve
šumske površine koje nisu minirane.
Nadzor poljoprivrednih površina zasnijanih žitaricama i drugim ugroženim kulturama
u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara dužni su obavljati nositelji OPG-a,
tvrtke koje se bave poljoprivredom, lovci, te ostale fizičke osobe.

Nadzor je potrebno provoditi naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjesecu
lipnju, srpnju i kolovozu.
Motriteljsko-dojavne ophodnje trebaju biti opremljene mobilnim telefonskim
uređajem, dalekozorima i mehanizacijom poljoprivrednika.
U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a
odmah se mora izvijestiti najbliži DVD, Županijski centar 112, vlasnici susjednih OPG-a
i tvrtki koje se bave poljoprivredom i Policijska postaja Donji Miholjac.
Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos
električne energije vrše zaposlenici određenog postrojenja.
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova,
ekspolozivnih tvari i drugih opasnih tvari iz popisa slijedi:
1. Trafo-stanice na području Općine,
2. Matakovo d.o.o. proizvodnja žitarica, mahunarski i uljanog sjemena,
3. FARMA Salaš d.o.o. proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda,
4. Marijančanka d.o.o. proizvodnja konzumih jaja
5. tvrtke koje posluju u Poduzetničkoj zoni Črnkovci
6. Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i
početnog gašenja požara.
U slučaju nastajanja požara ili nekog drugogo događaja na trafostanicama ili
energetskim vodovima potrebno je odmah obavijestiti DVD Marijanci, kao središnji DVD
Općine Marijanci na broj mobitela 091/265-9051 – Dragan Krleža, predsjednik DVD-a
Marijanci, te Domagoj Boči Policijsku Postaju Donji Miholjac na broj telefona 031/238-720.
Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici „Cesting“-a d.o.o. Osiijek
Nadcestarija Donji Miholjac, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga
inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Donji Miholjac.
„Divlje deponije“ – neuređena odlagališta otpada na rubnim dijelovima područja Općine
uz poljoprivredne površine tijekom požarne sezone nadzirat će motriteljsko dojavne
službe i komunalni djelatnik Općine Marijanci.
Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do kraja listopada 2012. godine, u sklopu
Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini pisanim putem izvjestiti Državnu urpavu
za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.
PREVENTIVNE MJERE
1. Obavijestiti pismenim putem vlasnike kombajna prije žetvenih radova u svrhu
upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva
(kombajna, vršilica, traktora i dr.), te na potrebu posjedovanja vatrogasnih
aparata za početno gašenje, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača i metlanica za
gašenje požara.

2. Pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe
koje upravljaju radnim strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i
napravama za gašenje početnih požara.
3. U vrijeme žetve upozoriti na točku 1. ovih mjera (ako nisu provedene u predžetveno vrijeme) te ukazati na zabranu loženja vatre ili ostataka strnih usjeva
ili slame dok žetva traje na tom području.
4. Educirati vlasnike parcela i osobe koje u opisu zanimanja imaju voženje
kombajna odnosno upravljanje kombajnom, te koje su uposlene u pravnoj
osobi u kojem će im to znanje trebati ove žetvene sezone, o postupcima i
mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja opušaka pismenim putem.
5.

U slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere
opreza prilikom istakanja goriva (sigurnosni razmak, zabrana korištenja
otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa
neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti
se smije dolijevati dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah
obrisati s radnog stroja a u slučaju razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska.

6. Na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu
potrebu presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara.
7. Velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na
više manjih parcela. Površina jedno od tih manjih parcela neka odgovara
dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini od najmanje 10 metara.
Sa tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.
8. U slučaju da se požar ne može pogasiti potrebno je najhitnije pozvati najbliže
dobrovoljno vatrogasno društvo ili Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci,
odnosno Vatrogasnu zajednicu Donji Miholjac, ovisno o pripadnosti zajednici
najbližeg dobrovoljnog vatrogasnog društva).
Preventivne mjere dužna je Organizirati Vatrogasna zajednica Općine Marijanci,
odnosno za područje djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Črnkovci,
Vatrogasna zajednica Donji Miholjac.

OPREMA
Izviđačko preventivne ophodnje dužne su ophodnju obavljati u skladu s ovim Planom,
te opremljene sa slijedećom vatrogasnom opremom:
•

Vatrogasno vozilo (kombi ili traktorske cisterne) – kom: 1

•

Vatrogasni aparat S-6 ili S-9 za početno gašenje požara – kom: 2

•

Naprtnjača napunjena s vodom- kom: 2-4, Metlanice- kom: 2

•

Sredstva veze (radio stanica ili mobilni telefon) – kom: 1

•

Knjigu evidencije, zapažanja, upozorenja, intervencija – kom: 1

Dobrovoljna vatrogasna društva koja ne posjeduju navedenu opremu trebaju istu hitno
nabaviti.
FINANCIRANJE
Sredstva za ostvarenje ovog Plana osigurava Općina Marijanci u skladu s točkom 4.
dijela Normativne i Opće pretpostavke u zaštiti od požara, Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, a na
temelju Programa aktivnosti u predžetvenoj i žetvenoj sezoni izrađenog za svako Dobrovoljno
vatrogasno društvo posebno, i to izvan redovnih godišnjih dotacija.
ODGOVORNOST
Za osiguranje financijskih sredstava, za provođenje ovog Plana odgovoran je načelnik
Općine Marijanci.
Zapovjednici u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima odgovorni su načelniku Općine
Marijanci, za organizaciju i provođenje organiazcijskih i preventivnih mjera, te nabavu i
održavanje ispravnosti navedene vatrogasne opreme.
NAZIV

IME I PREZIME
ZAPOVJEDNIKA

TELEFON
- stan, mobilni

DVD
BOČKINCI

DOMAGOJ
BOČKINAC

031/645-004,
091/265-6057,
095/832-7799

DVD
ČAMAGAJEVCI

DEJAN LOVAK

031/622207,091/2659055, 091/5042603

DVD
ČRNKOVCI

LUKA MAJDENIĆ

098/913-3330

DVD
KUNIŠINCI

ZDENKO
VRHOVEC

031/643215,091/2659059

DVD
MARIJANCI

DRAGAN KRLEŽA

031/643293,091/2659051, 099/6821183

S Planom upoznati:
•
•
•
•
•
•

Osječko-baranjsku županiju, službu za zajedničke poslove
Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije,
Inspekciju zaštite od požara, PU Osijek,
Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci, Vatrogasnu zajedicu Donji Miholjac,
Sva Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine,
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni ured Osijek.

Obrazloženje prijedloga plana
Ovaj Plan treba donijeti u vezi s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, koji temeljem Zakona o
zaštiti od požara nalaže izvršenje određenih dužnosti jedinicama lokalne samouprave.

