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PLAN AKTIVNOSTI
U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI 2018
2018.. GODINE
ZA PODRUČJE OPĆINE TORDINCI

SADRŽAJ PLANA
1.

Aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite tijekom žetve u
2018. godini s utvrđenim nositeljima, sudjelovateljima i rokovima
izvršenja Plana.

2.

Pregled površina zasijanih pšenicom i drugim strnim usjevima.

3.

Ljudski i materijalni resursi za prevenciju i gašenje požara.

4.

Načini i oblici komunikacija nositelja i sudjelovatelja u provođenju
mjera zaštite od požara.

5.

Shema sustava zapovijedanja u provođenju mjera zaštite od požara.

6.

Pregledna karta zasijanih površina u općini Tordinci – u k.o. Antin,
k.o. Korođ i k.o. Tordinci.

1. Aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi
2018. godine za područje Općine Tordinci

Točka 1.
Na temelju odredbe Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» RH br. 58/93.), a
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» RH br. 66/01.), te Odluci o
uvjetima o spaljivanju suhe trave, korova i biljnog otpada izvan poljoprivrednog i šumskog
zemljišta, te loženje otvorene vatre na otvorenom prostoru za vrijeme velikih opasnosti za
nastajanje i širenje požara na otvorenom prostoru uz poduzimanje odgovarajućih mjera
sigurnosti, nositelji zadatka i sudjelovatelji, dužni su se pridržavati odredbi spomenutih
Zakona i Odluka te ovog Plana, posebno u vrijeme trajanja žetve i vršidbe.
NOSITELJ ZADATKA:

Općina Tordinci

SUDJELOVATELJI:

Poljoprivredna zadruga «Korođ»
Poljoprivredna zadruga «Torda» Tordinci

ROK:

Za vrijeme žetveno-vršidbenih radova
Točka 2.

Na žitorodnim područjima ustrojiti izviđačko-preventivne patrole sa zadatkom
praćenja zabrane spaljivanja korova, paljenja otvorene vatre uz ceste i površine zasijane
strnim žitaricama koje bi ugrožavale žetvene površine, koje na licu mjesta poduzimaju mjere
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno povremenog otkrivanja i javljanja u
samom početku.
NOSITELJ ZADATKA:

Općina Tordinci

SUDJELOVATELJI:

PZ «Korođ» Korođ
PZ «Torda» Tordinci
DVD Tordinci
DVD Antin
DVD Korođ

ROK:

Za vrijeme trajanja žetveno-vršidbenih radova

Točka 3.

Osigurati stalna dežurstva Vatrogasne postrojbe, osigurati ispravnost vatrogasnih
sredstava za gašenje požara.
NOSITELJ ZADATKA:

Općina Tordinci

SUDJELOVATELJI:

DVD Tordinci, DVD Antin i DVD Korođ

ROK:

Prije nastupa žetveno-vršidbenih radova osigurati
ispravnost vatrogasnih sredstava i opreme, stalno
dežurstva DVD-a osigurati u tijeku trajanja
žetveno-vršidbenih radova.

2. Pregled površina zasijanih pšenicom i drugim strnim usjevima
1. Pšenica
2. Ozimi ječam
3. Zob
4 . Talijanski ljulj
5. Stočni grašak
6. Uljana repica
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3. Ljudski i materijalni resursi za
prevenciju i gašenje požara
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo 20 operativnih članova za vatrogasno djelovanje.
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo raspolaže sa slijedećim materijalno-tehničkim
sredstvima:
1. Navalno vozilo TRM 190; 4 000 l vode i 400 l pjenila;
2. Navalno vozilo 2 500 l vode
3. Traktorska cisterna 3 000 l vode
4. Ostala prijenosna oprema za gašenje

4. Način i oblici komunikacije nositelja
i sudjelovatelja u provođenju mjera zaštite od požara
1. Planom aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi u
2018. godini., komunikacije između nositelja i sudjelovatelja primarno će se
odvijati:
a) neposrednim kontaktima odgovornih osoba za provođenje ovoga Plana i
sudjelovatelja,
b) TELEFONSKE VEZE:
- ODGOVORNA OSOBA Općine Tordinci
ŽELJKO MATANOVIĆ
- 098/568-698

