
Temeljem članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br.: 92/10), te 
Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini Općinsko vijeće općine Štitar na  31. 
sjednici održanoj 09. lipnja 2020. godine, donosi: 

 
 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU 
ŠTITAR U 2020. GODINI 

 
I. 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu Štitar u 2020. 
godini (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se temeljem Plana zaštite od požara i tehnoloških 
eksplozija za Općinu Štitar kao izvršni dokument za učinkovito, preventivno i operativno 
djelovanje s ciljem smanjenja broja požara, smanjenja štete i ljudskih žrtava, opožarenih 
površina, zaštite infrastrukture, povećanja sigurnosti mještana i njihove imovine.  
 
Plan je sačinjen u suradnji s DVD Štitar, Šumarijom  Županja, Komunalnim poduzećem  
„Čistoća“ d.o.o. Županja, PZ „Napredak“  te s osobama koje se u okviru redovne djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem. 
 

II. 
Prema Planu o zaštiti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Štitar nositelji 
zaštite od požara na području Općine su: 
 

1. Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo koje funkciju obavlja donošenjem Plana 
zaštite od požara i staranjem o provođenju odredbi Zakona o zaštiti od požara, Zakon 
o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Odluke o posebnim mjerama zaštite 
od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednom i drugim 
površinama, Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti i Odluke o obavljanju 
poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara. 

 
2. Predstavničko izvršno tijelo Općine vodi brigu o provođenju planova i odluka, te 

putem svojih službi stvara uvjete za uspostavljanje što efikasnijeg sustava zaštite od 
požara na području općine Štitar. 

 
3. Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavljat će Nadzornnici zaštite od 

požara MUP-a RH, PU Vukovarsko – srijemske, Županijska poljoprivredna inspekcija i 
nadležni šumarski inspektor. 

 
4. Kod izgradnje novih građevina i rekonstrukcije starih, neophodno je strogo se 

pridržavati zakonskih odredbi i uvjeta Zakona i Pravilnika glede zaštite od požara. 
 

5. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Općini će vršiti motrenje i gašenje požara, 
spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanjem 
tehničke pomoći u nezgodama i drugim opasnim situacijama te provođenjem 
preventivnih mjera zaštite od požara u Općini Štitar. 

 



6. Nadležna javna poduzeća u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje požara u 
vrijeme pripremanja poljoprivrednih površina za sjetvu, neposredno pred žetvu 
pšenice i tijekom žetve, dužni su organizirati službu za motrenje i dojavljivanje tj. 
poduzimati sve potrebite mjere za sprečavanje nastajanja požara i briga o provođenju 
odredbi tj. odluka i drugih akata donesenih s ciljem sprečavanja nastajanja i širenja 
požara. 

 
7. Sve pravne osobe na području Općine Štitar u okviru svojih djelatnosti  dužne su 

provoditi propisane mjere zaštite od požara sadržane u važećim propisima RH. 
 
       8.   Općinsko vijeće posebnim odlukama aktivira mjere zaštite od požara: 
 

- u doba dozrijevanja i žetve strnim usjeva na njivama 
- na površinama pod upravom javnog poduzeća „Hrvatske šume“ 
- na javnim odlagalištima smeća i otpada 
- na održavanju svih vrsta prometnica 
- na sustavima vodoopskrbe 
- na održavanju trasa elektroenergetskih vodova i sigurnosnog pojasa oko 

elektroenergetskih postrojenja 
- na održavanju dimnjaka 
 
8. Korisnici poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru te 

poduzeća nadležna za sve vrste prometnica, elektroenergetskih vodova i postrojenja, 
vodoopskrbu i melioraciju, obvezni su iste održavati u smislu zaštite od požara, praviti 
šumske prosjeke i redovito ih čistiti, praviti zaoravanjem prosjeke između tabli sa 
žitaricama, čistiti sigurnosni pojas uz sve vrste prometnica, kanale, elektroenergetska 
postrojenja ( trafostanice i sl.), ispod trase elektroenergetskih vodova od suhe trave, 
korova, grmlja, i sl., a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara. 

 
9. Korisnici su dužni osigurati sva sredstva za gašenje požara, kao i mehanizaciju za 

preventivno djelovanje u sprečavanju nastajanja požara) buldožere, gredelje, 
usitnjivače korova, plugove za zaoravanje, cisterne s vodom, kosilice…) 

 
 III. 
Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja 
prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa  te ratnih djelovanja  i terorizma za 
područje Općine Štitar,  utvrđeno je  da je mogućnost i opasnost izbijanja požara otvorenog 
prostora s obzirom na šumske površine, te površine poljoprivrednog zemljišta pod žitaricama  
velika. U proteklom desetljeću  izbilo je devet požara otvorenog prostora kako se područje 
općine Štitar može promatrati kao jedno požarno područje. Planom zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija razrađen je sustav subordinacije i zapovijedanja u  akcijama gašenja 
požara. DVD Štitar je obvezna vatrogasna postrojba sa definiranim područjem odgovornosti 
za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Općine Štitar za sve požare otvorenog 
prostora manjih razmjera (indeks opasnosti vrlo mali do mali). 
 



Odlukom Općinskog poglavarstva od 30.05. 2008.,KLASA: 214-03/07-00/1, URBROJ: 
2212/09—01-08/13,  koja vrijedi do daljnjega,  DVD Štitar obvezuje se na organizaciju 
stalnog dežurstva  od početka zriobe pa do završetka žetve i vršidbe. 
 
Naredbom o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve općinski načelnik 
reguliralo je protupožarne uvjete za vrijeme žetve kroz sljedeće točke: 

 
1. Zabranjena je svaka vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na 

području općine Štitar u 2020. godini 
 

2. Zabranjeno je spaljivanje slame, trave, raslinja i biljnog otpada te loženje vatre u bilo 
kakvom obliku na području općine Štitar od početka sazrijevanja strnih žitarica i 
uljarica pa do završetka žetve i transporta usjeva s polja. 

 
3. Nakon završetka žetve, poljoprivredna poduzeća i individualni poljoprivrednici mogu 

spaljivati po odobrenju PU i uz angažiranje jedinica DVD za vrijeme spaljivanja. 
 
4. Spaljivanje korova i trave i drugog otpadnom materijala biljnog porijekla u blizini 

voćnjaka, nasada, mlade šume i naselja nije dozvoljeno tijekom cijele godine. 
 

IV. 
 

Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera 
 

RB NAZIV PROSTORA LOKACIJA 
1. PLINACRO d.o.o. Zagreb i PLINARA ISTOČNE 

SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci 
Magistralni plinovod DN 
300 Ivankovo-Županja, 
plinske redukcijske stanice, 
mjerno-redukcijske stanice 
i distributivni plinovodi 

2. Pilana „Šiška“ d.o.o Štitar Štitar, J.J. Strossmayera bb 
3. Alpi Aviation d.o.o. Štitar Štitar, J.J. Strossmayera bb 
4. Šuma Poberavska greda, Rastović I Rastovica Sjeverno od naselja Štitar i 

autoceste Zagreb-Lipovac 
5. Poljoprivredne površine Predio Blato 
6. Poljoprivredne površine Predio Komarevo 
7. Poljoprivredne površine Predio Burum 
8. Poljoprivredne površine Predio Crna greda 
9. Poljoprivredne površine Predio  Ostrovo 
10 Poljop. površine pod strnim žitaricama u vlasništvu fizičkih osoba 

 
Kako je većina za požar opasnih lokacija na području općine Štitar uglavnom pod šumom ili 
poljoprivrednim površinama posebna odgovornost i motrenje lokacija nalazi se na 
upraviteljima tih površina i to posebice: 
 
 
 



a) Šumsko područje 
- U slučaju nastajanja šumskih požara ili požara na otvorenom u blizini šume u akciju 

gašenja uključuju se  HRVATSKE ŠUME  d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica 
Vinkovci, Šumarija Županja, Dr. F.Račkog 34, Županja 
Odgovorna osoba – upravitelj Šumarije Tomislav Županjac, 
Revirnik za šume na predjelima Poberavska greda, Rastović, Rastovica i Burum 
Danijela Stjepić. 

 
b) Poljoprivredno područje 

- U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama koje koristi PZ 
„Napredak“ d.d. Županja, Županja, Naselje Šećerana 59 u akciju gašenja uključuju se   
sa svojom interventnom ekipom za gašenje s potrebnom mehanizacijom za 
zaoravanje brazda između tabli, traktorima i cisternama s vodom za gašenje, čeličnim 
matlanicama i drugim.  Odgovorna osoba: Marko Bačić  
Odgovorna osoba za PJ Štitar, J.J. Strossmayera 65, Štitar je Mato Lukačević. 

 
Također Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih 
otpadaka KLASA: 214-03/07-00/1, URBROJ:  2212/09-01-08/14 koju je Općinsko vijeće 
usvojilo na 15. redovnoj sjednici od 30. svibnja 2008. reguliraju se uvjeti u kojima je 
dopušteno spaljivanje na otvorenom kao i plan spaljivanja koji mora sadržavati: 
 

- podatke o pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje 
spaljivanja i uništavanja biljnog otpada prema Odluci 

- podatke o vremenu i mjestu spaljivanja 
- naziv i veličinu površine spaljivanja 
- broj osoba koje će obavljati spaljivanje 
- preventivne mjere zaštite od požara koje će poduzimati za loženje vatre, spaljivanje i 

kontrolu spaljivanja 
- popis sredstava i opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru (matlanice, 

motorne pile, lopate, naprtnjače, kante za vodu i sl.) 
 

Dok Odlukom o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe KLASA:214-03/07-00/1, 
UR.BROJ: 2212/09-01-08/14 od 30. svibnja 2008. godine  se reguliraju osnovne mjere zaštite 
od požara na način da sva sredstva koja sudjeluju u obavljanju žetve moraju posjedovati 
sredstva i opremu za početno gašenje požara: 

 
• kombi vozila registrirana za više od 5 osoba – prah – ABC – 2 kg (1 komad) 
• traktori i kamioni nosivosti do 2,5 tone prah – ABC – 3 kg (1 komad) 
• kombajni i kamioni preko 2,5 tona nosivosti prah – ABC – 6 kg (1 komad) 
• kamioni s prikolicom i tegljači – ABC 6 kg (1 komad) 
• kombajni moraju biti dodatno  opremljeni lopatom, metlom, kantom za vodu i 

lancem za odvođenje statičkog elektriciteta i na vidnom mjestu istaknuto upozorenje 
zabrane pušenja i uporabe otvorenog plamena. 

 
c) U slučaju da vatrogasne postrojbe za vrijeme intervencije na gašenju požara nemaju 

dovoljno vode, načelnik ili osoba koju ona za to ovlasti, na zahtjev područnog 



vatrogasnog zapovjednika mogu pozvati poduzeće „Čistoća“ d.o.o Županja da se sa 
svojom mehanizacijom uključe u gašenje požara. 
Odgovorna osoba u komunalnom poduzeću je Ante Klanac, Veliki Kraj 132 Županja . 

 
d) Na području općine Štitar je organizirana služba prve pomoći u zdravstvenoj 

ambulanti Štitar, Školska 4,  telefon 032 847 008 te u slučaju potrebe liječničko 
osoblje mora se uključiti u akciju gašenja požara i povrijeđenima pružati potrebnu 
liječničku pomoć. 

 
Za teže slučajeve koristi se medicinska pomoć sljedećih zdravstvenih organizacija: 
 

- Opća županijska bolnica u Vinkovcima, Zvonarska bb; 032 349 349 
-  Dom zdravlja Županja; dr.F.Račkog 32; 032 831 194 

 
GRAĐEVINE U KOJIMA SU SADRŽANE  RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE 
OPASNE TVARI    
 
R.br. NAZIV PRAVNE OSOBE  LOKACIJA VRSTA OPASNE 

TVARI 
KOLIČINA 

1. PZ NAPREDAK  d.d. 
Županja  

J.J. Strossmayera 
65 

Umjetno gnojivo, 
pesticidi, gorivo 

8 t 
300 l 
pesticida 
5 200 pl. D 

2. RURIS d.o.o. Štitar, 
Školska 31 A 

Strossmayerova  
56 Štitar 

Umjetno gnojivo, 
pesticidi i druga 
sredstva za 
tretiranje 

20t 
600 litara 
pesticida 
 

 
V. 

Ovim Planom uređuje se, definira i raspoređuje odgovornost osoba, fizičkih i pravnih, za 
zaštitu područja Općine Štitar od požara i drugih nesreća, s naglaskom na protupožarnu 
sezonu na području Štitara u 2020. godini. 
 
Plan će se dostaviti svim izvršiteljima i sudionicima zadataka.  
 

VI. 
Ovaj Plan će se objaviti U „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE   
KLASA: 214-01/20-01/03 
URBROJ: 2212/09-01-20/07 
Štitar, 09. Lipnja 2020. godine 

                                                                            Potpredsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                               Stjepan Gašparović, mag.iur.  


