Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2016. godini („Narodne novine“ broj 43/16), a na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj 92/10) i odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02,
96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Ferdinandovac od lipnja 2012. godine i temeljem članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 20. sjednici održanoj 20.
lipnja 2016. donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja iz područja zaštite od požara u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac
PROSUDBA POSTOJEĆEG STANJA
Sagledavajući potrebu ukupnog unapređenja zaštite od požara u ovogodišnjoj (2016.) sezoni, nužni
preduvjet je stvaranje sigurnih uvjeta na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Općina). To je
područje uz rijeku Dravu, te putni pravci kojima dolaze putnici iz nama susjednih općina. Stoga je bitno učiniti
sigurnim prostore, poljoprivredne površine, šumske površine, Regionalni park Mura-Drava koji se proteže
cijelim područjem Općine uz rijeku Dravu od Općine Novo Virje do područja Općine Podravske Sesvete i graniči
sa Republikom Mađarskom , turističkom infrastrukturom koja je razmještena uz prometne pravce, kao i šumske
predjele rizične u smislu zaštite od požara tijekom turističke i žetvene sezone.
I.

1.

Šumske površine
Do perioda razlistavanja šuma uređenje se često provodi spaljivanjem zaostalog raslinja korova i biljnog
otpada, što često izmiče kontroli. Najčešće se požar potpomognut jakim vjetrom prenosi na šumske predjele i time
nanosi šteta na flori i fauni, naročito mladim nasadima crnogorične ili bjelogorične šume.
Osobito posebnu pozornost treba obratiti na poljoprivredne površine zasijane žitaricama za vrijeme
žetvene sezone i zaštićene dijelove prirode na području Općine, područje uz rijeku Dravu koji se odnose i posebne
mjere čuvanja, motrenja i ophodnje za što sve vatrogasne postrojbe Općine trebaju obratiti posebnu pozornost te
izraditi Plan za eventualne intervencije na tim prostorima i upoznati sve vatrogasce o istima.
U vrijeme žetvene i turističke sezone potrebno je najmanje tri puta od strane stožerne postrojbe na
čijem se području nalazi zaštićeni dio prirode izvršiti ophodnju istoga te o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga
Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Ovisno o riziku za nastanak i širenje požara, šume su razvrstane u tri kategorije i to:
I grupa - velika ugroženost
II grupa - srednja ugroženost
III grupa - mala ugroženost sa ukupnom površinom od cca 1.900 ha.
2.

Turističko-ugostiteljski objekti
Isto tako u kategoriju objekata sa potencijalnom opasnošću za nastanak požara spadaju i objektiizletišta i odmarališta izgrađeni u šumskim predjelima, koje posjećuju izletnici i turisti u ljetnim mjesecima.
Turistički atraktivna i izletnički interesantna područja su ribički dom ŠRK Štuka u Bakovcima i Lovački dom
Bakovci, te biciklističke staze, pojasevi uz rijeku Dravu.
Posjetitelji ovih objekata, izletišta i odmarališta uglavnom su domaći gosti koji objekte posjećuju u
popodnevnim satima i najčešće vikendom.
Turistički objekti na području Općine uglavnom nisu opremljeni sredstvima za početno gašenje
požara. Za objekte razmještene u šumskim predjelima vrijedi zabrana loženja vatre van objekata i
pripremanje hrane na roštiljima na nedopuštenim mjestima, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine
Ferdinandovac.
3.

Vatrogasne postrojbe, opskrba vodom, putovi i prometnice

3.1. Javna vatrogasna postrojba
Područje Općine pokrivaju jedna profesionalna Javna vatrogasna postrojba - JVP Đurđevac.
Postrojba je prostorno razmještena da je u stanju i do najudaljenijih mjesta koja pokrivaju stići u
vremenskom razdoblju do 20 minuta, što se smatra još prihvatljivim vremenom za gašenje požara, a osobito
požara otvorenog prostora. U toj postoji je neprekidno dežurstvo, te se odmah po dojavi na intervenciju
upućuje potreban broj vozila i vatrogasaca na intervenciju. Postrojba je opremljena sa potrebnom
opremom za rješavanje svih vrsta akcidentnih situacija (strukturni požari, prometne nezgode, ostale nezgode).
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3.2. Dobrovoljna vatrogasna postrojba
Na području Općine djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva i to: DVD Ferdinandovac, DVD Brodić i
DVD Lepa Greda. Od navedenih DVD samo DVD Ferdinandovac ima formiranu vatrogasnu postrojbu. Dojava
požara sa područja Općine vrši se u JVP Đurđevac koja ima ustrojeno dežurstvo od 0-24 h sa 3-5 profesionalnih
vatrogasaca u smjeni i ukupnim brojem od 30 vatrogasaca i opremom za vrstu ”2 “ prema “Pravilniku o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske”.
Na području Općine. za vrijeme trajanja žetvene sezone, organizira se aktivno ili pasivno
dežurstvo pri dobrovoljnim vatrogasnim društvima, sa točnim rasporedom vatrogasnih vozila zaduženih
za izlazak na mjesto požara.
Sve dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasna postrojba na području Općine udružene su u
Vatrogasnu zajednicu Općine Ferdinandovac (VZO Ferdinandovac) koja ima 20 operativnih vatrogasaca koji
ispunjavaju Zakonom o vatrogastvu propisane uvjete.
Sukladno Procijeni ugroženosti i Planu zaštite od požara na području općine Ferdinandovac
vatrogasna postrojba DVD-a Ferdinandovac je opremljena auto cisternom, te kombi vozilom za prijevoz
opreme i vatrogasaca. Ostala dva vatrogasna društva Lepa Greda i Brodić opremljena su traktorskim
cisternama kapaciteta do 3.500 litara vode, te pripadajućom opremom. Uz navedenu opremu, posjeduju i
opremu za gašenje šumskih požara. U slučaju požara uzbunjivanje pripadnika vatrogasnih postrojbi provodi
se putem električnih sirena ili putem mobilnih telefona osoba za kontakt sa JVP Đurđevac.
3.3. Opskrba vodom, putovi i prometnice
Na cijelom području Općine izgrađena je hidrantska mreža. Cijelo područje općine pokriveno je
putnom mrežom koju do turističkih mjesta čine asfaltirani putovi, dok šumske i poljske predjele presijeca
makadamska i zemljana putna mreža.
II. PROVEDBENI PLAN MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
U cilju sprečavanja nastanka i širenja požara za vrijeme žetvene i turističke sezone u suradnji sa PU
Koprivničko - križevačkom, Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac preko svojih DVD-a obavljati će
slijedeće požarno preventivne poslove:
1.

Javna vatrogasna postrojba

Sporazumom o osnivanju Javne vatrogasne Postrojbe Đurđevac od 18. srpnja 2006.godine dosadašnje
područje djelovanja postalo je područje odgovornosti, tako da je Postrojba sada odgovorna i za Općine Virje,
Kloštar Podravski, Kalinovac, Molve, Podravske Sesvete, Novo Virje kao i za Ferdinandovac. Organizacija i način
gašenja za područje općine Ferdinandovac obrađeno je o ovom provedbenom planu unapređenju zaštite od
požara Općine Ferdinandovac.
Javna vatrogasna postrojba Đurđevac donosi svoj zasebni provedbeni plan, prema kojem je dužna:
- opremiti vatrogasna vozila i prikolice sa potrebnom opremom za gašenje šumskih požara i požara
otvorenog prostora
- upoznati djelatnike sa rizičnim površinama na kojima se nalaze šume, turistički objekti i žitna polja,
a koji se nalaze na području djelovanja postaje,
- upoznati djelatnike sa izvorištima vode, kapacitetom i prilaznim putovima do istih na rizičnim
površinama,
- upoznati djelatnike sa zaštićenim dijelovima prirode,
- upoznati djelatnike sa zapovjednicima u vatrogasnim postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih
društava, zapovjednicima vatrogasnih zajednica općina i gradova i načinom njihovog uzbunjivanja a radi
potrebe angažiranja postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava za gašenje većih požara,
- ažurirati podatke o putovima kretanja vozila na intervencije,
- upoznati zapovjednike VZO i VZG sa radom nove opreme i tehnike, koja se nalazi na raspolaganju
u Javnim vatrogasnim postrojbama,
- upoznati djelatnike sa Planovima zaštite od požara pojedinih općina i gradova,
- izvršiti obuku i smotru pripadnika interventne vatrogasne postrojbe.
Za provođenje naprijed navedenih zadataka obvezuje se zapovjednik vatrogasne postrojbe i njegov
zamjenik, a rok izvršenja je do 30. travnja 2016. godine
•
u suradnji sa inspektorima za zaštitu od požara i vatrogastvo, u naprijed navedenom terminu
izvršiti obilazak rizičnih područja od strane djelatnika vatrogasne postrojbe,
Za provođenje ovog zadatka obvezuje se zapovjednik vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik, a rokovi
izvršenja su u skladu sa rokovima izvršenja inspektora za zaštitu od požara.
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2. Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava
su dužne:
- održati sastanke zapovjedništava Vatrogasne zajednice općine, i dobrovoljnih vatrogasnih društava ,
sa svrhom upoznavanja članova sa provedbom mjera i aktivnosti zaštite od požara.
Za provođenje ovih zadataka obvezuju se zapovjednik vatrogasne zajednice i zapovjednici DVD-a
Općine, a rok izvršenja je 30. travnja 2016. godine.
- ažurirati podatke središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Ferdinandovac sa postrojbom od minimalno
20 operativnih vatrogasaca,
- ažurirati vatrogasne postrojbe i ažurirati spiskove dobrovoljnih vatrogasnih društava u Lepoj
Gredi i Brodiću.
- operativni vatrogasci moraju ispunjavati sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.
Za provođenje ovih zadataka obvezuju se zapovjednici vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih
društava i zapovjednik vatrogasne zajednice Općine. a rok izvršenja je do 15. travnja 2016. godine.
- izvršiti kontrolu ispravnosti i mobilnosti vatrogasne opreme i tehnike, te sredstava
za gašenje požara,
Za provođenje ovih zadataka obvezuju se zapovjednik Vatrogasne zajednice općine i zapovjednici
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, a rok izvršenja je do 15. travnja 2016. godine.
- za vrijeme žetvene sezone (prema vlastitoj prosudbi) organizirati pripravnost i dežurstvo
vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, sa potrebnom opremom, tehnikom i sredstvima
za gašenje požara. U slučaju ne imanja odgovarajuće tehnike, u dežurstva uključivati i poljoprivredne
cisterne u privatnom vlasništvu, sa točnim rasporedom dežurstava i pripravnosti. U pripravnost za ovo vrijeme
uključiti i pripadnike postrojbe tim civilne zaštite opće namjene sa područja Općine.
- prema vlastitoj prosudbi i mogućnostima do završetka žetvene sezone organizirati motrilačkodojavne patrole, koje će tijekom dana obići površine zasijane žitaricama, sa ciljem pravovremenog
otkrivanja i dojavljivanja nastalog požara,
- te poduzimanju preventivnih mjera na otklanjanju uzročnika požara.
Za provođenje ovih zadataka obvezuju se zapovjednici vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava i zapovjednik vatrogasne zajednice općine i zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja, a
rok izvršenja je 15. travnja 2016. godine.
Za provođenje svih gore navedenih zadataka, kao i koordinaciju rada posebno se obvezuju
županijski vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici.
III.

KONTROLA PROVEDBE PLANOM ZACRTANIH MJERA

Kontrolnu djelatnost planom zacrtanih mjera i aktivnosti provoditi će županijski vatrogasni
zapovjednik i njegov zamjenik te pomoćnici, zajedno sa inspektorom za vatrogastvo.
Za izvršenje i provedbu planom zacrtanih mjera zaštite od požara za 2016. godinu u Proračunu Općine
Ferdinandovac za 2016. godinu planiran je iznos u svoti od 138.000,00 kuna.
IV.

IZVJEŠĆIVANJE

O svim naloženim zadaćama i poduzetim mjerama potrebno je dostaviti pismeno izvješće
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
V.

ZAVRŠNE ODREDBE PLANA

Ovaj plan primjenjuje se tijekom 2016. godine, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac
i web stranici Općine Ferdinandovac.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC
KLASA: 214-01/16-01/01
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 20. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.
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DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Koprivnica,
Vatrogasnoj zajednici Koprivničko - križevačke županije,
Policijskoj upravi Koprivničko - križevačkoj,
JVP Đurđevac
VZO Ferdinandovac ,
Javnoj ustanovi za zaštićene dijelove prirode na području
Koprivničko - križevačke županije,
DVD-ima sa područja Općine Ferdinandovac,
Oglasna ploča Općine Ferdinandovac
Pismohrana.
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