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REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA LUDINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:   214-01/21-01/02 

URBROJ: 2176/19-02-21-2 

 

Velika Ludina, 25.03.2021. 

 

 

Na temelju članaka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 

92/10), Procjene ugroženosti od požara za Općinu Velika Ludina, Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 

(KLASA: 214-01/19-03/01, URBROJ: 2176/01-02-19-9 od 17. travnja 2019. godine) i članka 

34. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09, 7/11, 2/13, 

6/14, 3/18, 5/18 – pročišćeni tekst, 5/20) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 38. 

sjednici održanoj 25.03.2021. godine donijelo je 

 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) u 

cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika ludina. 

 

Članak 2. 

 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Velika Ludina potrebno je u 

2021. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1.      Vatrogasna postrojba 

 

a) Na području Općine Velika Ludina nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već 

djeluju Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo Vidrenjak, te 8 Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava:  Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, 

Katoličko Selište, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

b) Ne organizira se stalno 24-satno dežurstvo u sjedištu postrojbe već se uzbunjivanje 

vrši osloncem na dežurstvo 112 ili 193, a obavješćivanje se obavlja uzbunjivanjem 

zapovjednika i/ili zamjenika zapovjednika postrojbi koji dalje uzbunjuju sustavom 

veza (RU, telefon, mobitel) sastav postrojbi. 
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Prilikom uništavanja biljnih ostataka paljenjem potrebno je, sukladno Odluci o 

agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara na području Općine Velika Ludina, osigurati dežurstvo 

vatrogasaca. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

c) Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16) Dobrovoljna 

vatrogasna društva Općine Velika Ludina provode redovito ispitivanje ispravnosti 

sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka 

„prestanak opasnosti“, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj. Sukladno 

Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) 

i Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) zadužuju se DVD Vidrenjak, Velika 

Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Mala Ludina, 

Ruškovica i Kompator na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i sredstvima 

za rad u slučaju nedostataka.  

 

Izvršitelj zadatka: DVD Vidrenjak, Velika Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Gornja         

                                          Vlahinička, Katoličko Selišće, Mala Ludina, Ruškovica i Kompator 

 

1.2.     Normativni ustroj zaštite od požara 

 

Općina Velika Ludina ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području 

sukladno Odluci o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju 

ugovora o koncesiji („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 7/19) i Odluci o 

obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Ludina („Službene 

novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/20). 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

2.      TEHNIČKE MJERE 

 

2.1.     Vatrogasna oprema i tehnika 

 

a) Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu vatrogasnim domom, spremištem, navalnim 

vozilima, autocisternama, kombi vozilima, motornim vatrogasnim štrcaljkama i 

opremom za tehničke intervencije.  

Središnje DVD Vidrenjak uz pravovremeno okupljanje može efikasno intervenirati u 

vremenu od 15 minuta na cijelom području lokalne samouprave. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

b) Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na 

opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.  

 

Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured  Sisak, 

Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak 
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2.2.     Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

 

 Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i   

mobilnim  uređajima pozivom na dežurni operativni centar 112 Državni ured za zaštitu 

i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, te se vrši uzbunjivanje 

zapovjednika središnjeg DVD Vidrenjak. 

 

 Izvršitelj zadatka: Središnji DVD Vidrenjak, Vatrogasna zajednica Općine Velika          

                                            Ludina, Općina Velika Ludina 

 

3.      URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1.     Prostorno-planska dokumentacija 

 

           Općina Velika Ludina ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine. Izrađivač je bio  

dužan kod izrade pridržavati se zahtjeva iz područja zaštite od požara i važećih zakona 

i propisa. 

 

           Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

3.2.     Prohodnost prometnica i javnih površina 

 

 Na području Općine Velika Ludina sve su prometne i javne površine uvijek prohodne    

u svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za 

korištenjem predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je 

zatražiti suglasnost Općine i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i 

pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do svih javnih 

građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.) osiguran je cestovni 

prilaz, a kroz 11 naselja izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim 

hidrantima.  

 

 Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

 

 Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan  

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara (NN  67/96 i 41/03).  

 

 Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina 

 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

 

 Na području općine izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i podzemnim 

hidrantima u 11 naselja, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 

(NN 8/06), odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom 

razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora 

biti stalno dostupan. 

 

Izvršitelj zadatka: Moslavina d.o.o.Kutina, Općina Velika Ludina 
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3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 

 

 U neposrednoj blizini Općine Velika Ludina nalazi se rijeka Česma koja se može 

koristiti kao neiscrpni izvor vode za gašenje požara.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak  

 

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

 

 Općina Velika Ludina nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već  

tvrtka „Eko Moslavina d.o.o.“ Kutina sakuplja i odvozi komunalni otpad. 

 Općina Velika Ludina u 2019. godini pustila je u rad Reciklažno dvorište za odvojeno 

prikupljanje otpada te ga dala na upravljanje tvrtki „Eko Moslavina d.o.o.“ Kutina. 

 Do reciklažnog dvorišta osiguran je vatrogasni pristup, a na samom reciklažnom 

dvorištu primjenjuju se propisi kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara. 

 

            Izvršitelj zadatka: Eko Moslavina d.o.o. 

 

5. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA 

OTVORENOM PROSTORU 

 

a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za RH koji donosi vlada RH, Općina Velika Ludina ima 

izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

b) Općina Velika Ludina nema na svom području miniranog zemljišta. 

 

c) DVD redovito organizira pokazne vježbe vezane za gašenje požara, a u skladu s 

mogućnostima i zainteresiranosti organizira osposobljavanje za vatrogasca. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, DVD 

 

d) Općina Velika Ludina i Vatrogasna zajednica Općine Velika Ludina organizira 

savjetodavne sastanke kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na 

najmanju moguću mjeru.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Vatrogasna zajednica Općine Velika 

Ludina 

 

e) Općina Velika Ludina ima propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i 

međa, poljskih putova i kanala sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama te mjerama 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina 

 

f) Redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada za 

Općinu Velika Ludina izvode Hrvatske vode d.o.o. 

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode d.o.o. Kutina  
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g) Na području Općine Velike Ludine domaćinstva su, uglavnom priključena na 

vodovodnu mrežu. Prirodna pričuva vode  je rijeka Česma.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Velika Ludina, Središnji DVD Vidrenjak 

 

h) Na području Općine ima državnih cesta dužine 5 km, županijskih cesta 26 km, 

lokalnih cesta 4,90 km i nerazvrstanih cesta 30,42 km.  

Vrši se obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste. 

 

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Općina 

Velika Ludina 

 

i) Područjem općine prolazi magistralna glavna željeznička pruga s oznakom MG 2.1 

dužine 5,1 km i služi za mješoviti promet putničkih i teretnih vlakova.  

Čišćenje pojasa uz željezničku prugu izvršavaju Hrvatske željeznice. 

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice 

 

Članak 3. 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina upoznat će s odredbama ovoga Provedbenog 

plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za provedbu obveza Općine Velika Ludina koje proizlaze iz ovoga Provedbenog 

plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine za 2021. godinu. 

 

Članak 5. 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe  

Provedbenog plana. 

Članak 6. 

 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Općine Velika Ludina dostavit će se Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom 

odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i 

prirode. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Velika Ludina”. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

         Predsjednik: 

           Vjekoslav Kamenščak 


