
 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) i 

članka 30. Statuta Općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 04/13, 01/18) 
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 23.03.2018. godine, donijelo je 
 
PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE 

SIBINJ ZA 2018. GODINU 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Sibinj donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara za područje Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
5/17). Navedena Procjena je temelj za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje 
zaštite od požara za područje Općine Sibinj za 2018. godinu. 

 
II. 

 U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj Općinsko vijeće Općine 
Sibinj donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Sibinj za 2018. 
godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
 

III. 
 U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj potrebno je u 2018. godini 
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 

1. Organizacijske mjere 
 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o 
području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog 
objekta). 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period – žetvena sezona) 
potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i upozoravati stanovnike Općine na 
poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Putem plakata i pisanih obavijesti stalno 
upozoravati stanovništvo na moguće opasnosti od požara. Izvršiti preventivne preglede 
stambenih i gospodarskih objekata. 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
c) Potrebno je sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na području Općine i poduzeti mjere za 

sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta. Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera 
uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane  korištenja odlagališta „divljih“ deponija. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
2. Normativni ustroj zaštite od požara 

 
a) Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Sibinj. 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 



b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
c) Po donošenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 

Republiku Hrvatsku, izraditi i usvojiti sve propisane akte. 
 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

3. Tehničke mjere 
 

a) Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2018. godini, u 
skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi 
materijalno-tehničkim sredstvima u prvom redu osobnom zaštitnom opremom.  
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
b) Potrebno je učiniti sve napore kako bi se vatrogasni domovi što prije opremili i učinili 

potpuno funkcionalnim.. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

c) Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu odnosno uklanjanja nedostataka na vozilima, 
opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone popisati oštećenu 
tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih. 
 
Izvršitelj zadatka: DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

d) Sufinancirati osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za vatrogasna zvanja i 
specijalnosti. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
4. Urbanističke mjere 

 
a) U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) obvezno 

je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj  
 

b) U naseljima 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 Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
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, posebice u vrijeme povećane opasnosti 
od požara. 
 



Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 
 

b) Obvezan je nadzor i skrb nad cestama na području Općine 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. U skladu s navedenim obvezno je 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 Sibinj, Uprava za ceste Brodsko-posavske županije 

  
c) Potrebno je organizirati savjetodavni sastanak odnosno javnu tribinu sa svim sudionicima i 

obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima i korisnicima 
poljoprivrednog zemljišta, šuma, stanovnicima koji se pretežito bave poljoprivrednom 
djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te nadležnim inspektorima zaštite 
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja 
požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

d) Učiniti dodatne napore kako bi se aktiviralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Grižići. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
IV. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana 
sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

V. 
 Financijska sredstva za provedbu ovog Provedbenog plana osigurati će se u Proračunu 
Općine Sibinj. 
 

VI. 
 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
općine Sibinj“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:   810-01/18-01/07 
URBROJ: 2178/08-01-18-1                                                                                                                                                                      
Sibinj, 23.03.2018. godine 
 

Predsjednik općinskog vijeća: 
                                                                                                           
                                                                                                          Krunoslav Eraković 
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