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Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 
92/10) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije broj 2/13), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci 
na svojoj 21. sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine, donosi 
 

IZVJEŠĆE 
o stanju zaštite od požara 

u Općini Andrijaševci za 2015. godinu 
 
 

Zaštita od požara Opći dio 
 

I 
 

U svrhu zaštite ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje 
uzroka požara, za sprečavanje uzroka požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara, za 
otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod 
otklanjanja požara. 
 

II 
 

U Općini Andrijaševci na snazi je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje Općine Andrijaševci i Plan zaštite od požara Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 7/12). 

Sukladno zakonskim odredbama Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje Općine Andrijaševci i Plan zaštite od požara Općine Andrijaševci 
redovito se usklađuju s novonastalim uvjetima. 

III 
   

U 2015. godini općinski načelnik je donio Financijski plan za usluge gašenja požara, 
Odluku o imenovanju komisije za žetvu i vršidbu u Općini Andrijaševci, Naredbu o zabrani 
svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine 
Andrijaševci, Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Općinu 
Andrijaševci, Popis raspoložive mehanizacije za slučaj žurnog djelovanja u cilju gašenja 
požara, s imenima vlasnika, točnim adresama i brojevima telefona, Prijedlog pogodnih 
lokaliteta i prostora potrebnih radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za 



koordinaciju gašenja požara u vrijeme zriobe i žetve strnih žitarica i uljarica, Zaključak o 
organizaciji stalnog dežurstva u vrijeme zriobe i žetve strnih žitarica i uljane repice. 
 

 
Organizacija vatrogastva 
 

IV 
 

Za pružanje usluge gašenja požara u 2015. godini osigurana su planirana sredstva iz 
proračuna u iznosu od 50.000,00 kn. Sukladno novim zakonskim odredbama Zakona o zaštiti 
od požara kao i nastojanjima načelnika, Općina Andrijaševci nije uspjela ugovoriti zaštitu od 
požara na svom području u 2015. godini. 

Jedina preostala mogućnost, a na koju smo obvezni sukladno Zakonu o zaštiti od 
požara, Općina Andrijaševci mora pristupiti osnivanju DVD Rokovci-Andrijaševci. 

Temeljem navedenog Općinsko vijeće je 12. lipnja 2012. godine donijelo Odluku o 
pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva, Rješenje o imenovanju 
predstavnika Općine Andrijaševci u Nadzorni odbor DVD. Javni poziv za sve zainteresirane s 
područja Općine Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu 
DVD još uvijek je aktivan na Oglasnoj ploči Općine, no za sada nema zainteresiranih 
mještana za ovu aktivnost. 

U ljetnim mjesecima, posebice u vrijeme zriobe žitarica, Općina je osigurala osobe za 
čuvanje i motrenje od eventualnog nastanka požara.  

 
Intervencije gašenja požara 

 
V 
 

Budući da Općina Andrijaševci nema ugovorenu obvezu s ni jednom vatrogasnom 
postrojbom a nema ni svoj DVD, na dojavu o nastanku požara na požarište je izlazila Javna 
vatrogasna postrojba Vinkovci. U 2015. godini JVP Vinkovci intervenirala je 3 puta i 
uspješno obavila gašenje požara.  

 
 Zaključak 
 

VI 
 
 Za efikasnu i učinkovitu zaštitu od požara najkvalitetnije rješenje bi billo pokrivenost 
područja Općine Andrijaševci od strane Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci. Očigledno je 
kako zainteresiranih mještana za DVD nema, tako da treba u što kraćem roku nastojati 
ishoditi rješenje kojim bi JVP Vinkovci bila zadužena za zaštitu od požara za Općinu 
Andrijaševci. 
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