
Na temelju članka 4., 14., 19. i 43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine broj: 92/10), članka 

33. stavak 4. i 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13) , članka 31. 

stavak 1. točke 21. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj: 

11/13) Općinsko vijeće Općine Trpinja na 12. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2015, d o n i j e l o  j e 

 

ODLUKU 

o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara na području Općine Trpinja koje provode pravne i 

fizičke osobe, vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe strnih 

žitarica i uljane repice te skupljanja prostirke. 

Članak 2. 

Pravne i fizičke osobe vlasnici žitnih kombajna za obavljanje žetvenih radova dužni su na iste postaviti 

sredstva i opremu za početno gašenje požara propisane ovom Odlukom i Pravilnikom o vatrogasnim 

aparatima („Narodne novine“, broj: 101/11 i 74/13). 

Članak 3. 

Općina Trpinja dužna je provoditi mjere zaštite za održavanje poljskih putova tako da budu očišćeni 

od korova i višegodišnjeg raslinja te prohodni za kretanje vatrogasnih vozila kod gašenja požara na 

poljoprivrednom zemljištu. 

Članak 4. 

Vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna društva i javna vatrogasna društva dužni su prije žetve 

i vršidbe obaviti pripreme u svojim postrojbama u svrhu provjere ispravnosti sredstava i opreme za 

gašenje požara, opreme za uzbunjivanje vatrogasaca i osposobljenosti za gašenje požara na 

otvorenom prostoru. 

II.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 5. 

Za vrijeme žetve i vršidbe poduzimaju se mjere zaštite od požara usjeva, prostirke, kombajna i 

transportnih sredstava s ciljem da se spriječi nastajanje i širenje požara i osigura gašenje požara na 

žetvenoj površini. 

Kombajni, traktori, kombi vozila i teretna vozila koja sudjeluju u obavljanju žetve moraju posjedovati 

sredstva i opremu za početno gašenje požara: 

-kombi vozila registrirana za više od 5 osoba-prah-ABC-2kg- 1 komad 



-traktori i kamioni nosivosti do 2,5 tone-prah ABC-3kg-1 komad 

-traktori i kamioni preko 2,5 tone nosivosti-prah-ABC-6 kg-1 komad 

-kamioni s prikolicom i tegljački prah-ABC-6 kg- 1 komad 

-kombajni moraju dodatno biti opremljeni lopatom, metlom, kantom za vodu i lancem za odvođenje 

statičkog elektriciteta i na vidnom mjestu istaknuto upozorenje zabrane pušenja i upotrebe 

otvorenog plamena. 

Članak 6. 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove žetve i vršidbe većeg obima s više od dva (2) kombajna 

na žetvenoj površini dužne su osigurati vatrogasno dežurstvo, traktor i plug na žetvenoj površini. 

Na pristupu žetvenoj površini potrebno je postaviti znak o zabrani pušenja i upotrebe otvorenog 

plamena. 

Članak 7. 

Kombajner i osobe na održavanju istih dužni su svakodnevno prije izlaska na žetvenu površinu obaviti 

čišćenje kombajna i pranje motora kombajna. 

Članak 8. 

Zabranjuje se od početka sazrijevanja strnih žitarica i uljarica pa do završetka žetve i vršidbe 

spaljivanje strništa, suhe trave i raslinja po vodotocima i uz rub prometnica, kao i loženje vatre u bilo 

kojem obliku. 

Uništavanje žetvenih ostataka paljenjem dopušteno je nakon žetve samo u cilju sprječavanja širenja 

ili suzbijanja biljnih štetočina na temelju službeno naređene mjere nadležne inspekcije. 

Nakon službeno naređene mjere nadležne inspekcije za spaljivanje, a prije početka paljenja žetvenih 

ostataka pravne i fizičke osobe dužne su obavijestiti nadležnu javnu vatrogasnu postrojbu ili 

dobrovoljno vatrogasno društvo. 

Članak 9. 

Stogove i kamare prostirke, sijena i druge kabaste stočne hrane moraju se slagati na udaljenosti 

najmanje 10 metara od zgrada, javnih prometnica i regulacijske linije uličnog niza, najmanje 5 metara 

od vodova električne nadzemne mreže, sigurnosna visina od stoga i kamara do vodova električne 

mreže mora biti najmanje 12 metara bez obzira na nazivni napon. 

Članak 10. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, pravne osobe, poljoprivredna poduzeća i zadruge dužne u 

izraditi Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara za vrijem žetve i vršidbe koji 

sadrži pregledne karte s a ucrtanim žetvenim površinama, poljskim putovima i crpilištima vode i 

ustroj vatrogasnog dežurstva i motrilačko-dojavne službe i podacima odgovorne osobe za provođenje 

Plana. 



III. ORGANIZACIJA DEŽURSTVA 

Članak 11. 

Vatrogasno dežurstvo u vatrogasnim postrojbama organizira i ustrojava općinski načelnik, a 

dežurstvo traje od početka zriobe pa do završetka žetve i vršidbe. 

Članak 12. 

Zapovjednici vatrogasnih postrojbi osiguravaju ispravnost sredstava i opreme za gašenje požara i 

stručnu osposobljenost za gašenje požara. 

IV. NADZOR 

Članak 13. 

Stručni nadzor nad vatrogasnim dežurstvom u vatrogasnim postrojbama obavlja županijski vatrogasni 

zapovjednik. 

Članak 14. 

Inspekcijski nadzor nad provedbom svih mjera zaštite od požara utvrđenih ovom odlukom obavlja 

nadležna inspekcija za zaštitu od požara  Policijske uprave vukovarsko-srijemske. 

V. KAZNENE ODREDBE 

Članak 15. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 

 ako ne poduzme mjere zaštite od požara sukladno članku 5. i 6. ove Odluke 

 ako obavlja spaljivanje strništa, suhe trave i loženje vatre u bilo kojem obliku (članak 8. stavak 

1. ove Odluke) ili bez službeno određene mjere nadležne inspekcije (članak 8. stavak 2. ove 

Odluke) 

 ako slaže stogove i kamare prostirke i sijena suprotno odredbi članka 9. ove Odluke 

 ako ne izradi Plan mjera i ne uspostavi vatrogasno dežurstvo motrenja i obavješćivanja 

(članak 10. ove Odluke) 

Članak 16. 

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 

1. ako ne poduzme mjere zaštite od požara (članak 5. i 6. ove Odluke) 

2. ako obavlja paljenje žetvenih ostataka, strništa, suhe trave i loženje vatre u bilo kojem obliku 

(članak 8. stavka 1. ove Odluke) ili bez službeno naređene mjere nadležne inspekcije (članak 

8. stavak 2. ove Odluke) 

3. ako slaže stogove i kamare  prostirke i sijena suprotno odredbi članka 9. ove Odluke 

 

 

 



VI.ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve 

i vršidbe («Službeni vjesnik» Vukovarsko – srijemske službe, br. 4/03.) 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

KLASA: 214-01/15-01/02 

URBROJ:2196/08-01-15-2 

Trpinja,7. svibnja 2015. 

 

                                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                Nikola Lazić 

 

 

 

 

 

 

 

 


