Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj
92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čačinci (Klasa:21401/12-01/02, Urbroj:2189/14-01-01/12-1 od 18.12.2012. godine), te članka 30. Statuta Općine
Čačinci ("Službeni glasnik“ općine Čačinci broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Čačinci na
12. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine donosi
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Čačinci za 2015.-2018. godinu
I.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Čačinci, Općinsko vijeće
Općine Čačinci donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Čačinci za 2015.-2018. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Čačinci potrebno je u
periodu 2015.-2018. godine provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija neophodno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci i DVD Čačinci
b) U središnjem DVD-u organizirati vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna
i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost
općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara sa
stalnim dežurstvom i dojavom požara na telefonski broj 112 i 193 za područje Općine
Čačinci.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, pravne osobe i DVD Čačinci.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih
vatrogasnih društava
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) U Općini je organizirana dimnjačarska služba koju obavlja ovlaštena služba koja je
dobila koncesiju od općine Čačinci a nadzor nad istom vrši Općina Čačinci, sukladno
važećim propisima.
Izvršitelj zadatka:Općina Čačinci
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b) Plan zaštite od požara Općine Čačinci u potpunosti je usklađen sa Planom zaštite od
požara Virovitičko-podravske županije, te usklađen sa zakonskim propisima iz
djelokruga zaštite od požara.
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku
sa zagrijavanjem prostora.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima
vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio
uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u tehničkom smislu
osigurati trajno učinkovito funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara i dojave
požara na broj 193 odnosno 112.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, pravne osobe i DVD Čačinci.

3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara
sukladno važećim propisima državne, regionalne i lokalne razine.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci
3.2. U središtu naselja sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima
pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, Papuk d.o.o. Orahovica i ostale pravne osobe koji
su vlasnici većih poslovnih kompleksa.
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci i Voda d.o.o. Orahovica
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3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Voda d.o.o. Orahovica
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za
potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, Hrvatske vode d.o.o. i Voda d.o.o. Orahovica
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
a) Otpad se, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine"
broj 94/13) smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i
uređajima određenim za tu namjenu na propisani način (pravilnici), shodno o kojoj se
vrsti otpada radi. Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagališta otpada ("Narodne novine" broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13), potrebno je
sanirati i zatvoriti.
Odlagališta za koja postoje odobreni planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja
zadovoljavaju uvjete iz navedenog Pravilnika, mogu se koristiti do uspostave
cjelovitog sustavnog rješenja zbrinjavanja otpada u skladu sa direktivama EU i
nacionalnom strategijom o otpadu. Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane
uvjete i koja se planiraju koristiti do uspostave obvezna je primjena odredbi
navedenog Pravilnika te drugih propisa kojima je regulirano gospodarenje otpadom,
zaštita na radu i zaštita od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, Hrvatske vode d.o.o. i Papuk d.o.o. Orahovica

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, sukladno Planu zaštite od
požara i Planu civilne zaštite posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i
slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije, Općina
Čačinci i Informativni centar Virovitica
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c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja
zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i
korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se
pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Virovitičko-podravske, u cilju
poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije, Općina
Čačinci
d) Nužno je pojačati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih
putova i kanala sukladno važećim propisima - Planu zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija, te Planu motrenja čuvanja i ophodnje.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci
e) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na
otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila
održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci, Hrvatske vode d.o.o. i Voda d.o.o. Orahovica
f) Obvezan je nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama, poljskim putovima i ostalim
javnoprometnim površinama, te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste
mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz
ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci
g) Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obavezno je, redovito ispitivati
njihovu ispravnost, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Čačinci i Papuk d.o.o. Orahovica
III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Čačinci upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog
plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu Programa su osigurana u Proračunu Općine za 2015. godinu.
V.
Provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara Općina Čačinci donosi na osnovu
ovog Provedbenog plana.
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VI.
Općinsko vijeće Općine Čačinci jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
VII.
Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara dostavlja se Općinskom vijeću Općine Čačinci i Virovitičko-podravskoj županiji.
VIII.
Ovaj Provedbeni plan biti će objavljen u "Službenom glasniku“ Općine Čačinci.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

Klasa: 214-01/15-01/01
Urbroj: 2189/14-01-01/15-1
Čačinci, 29.06.2015.

Predsjednik
Tomislav Tomić, dipl. ing.
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