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Na temelju odredbi članka 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka
30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 I 1/18), u svezi s
odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2018. godini (Narodne novine br. 28/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od
****************2018.g. donosi
PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2018. GODINI NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

I.

OPĆE ODREDNICE

a). Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje
i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području
Grada Omiša u 2018. godini.
b). Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Omiša (u daljnjem tekstu: Plan)
temelji se na odredbama Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2018.g. kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na
područje Grada Omiša kao jedinicu lokalne samouprave. Plan se temelji i na Planu intervencija kod
velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, a kojeg je Vlada Republike Hrvatske
donijela 22. ožujka 2001.g. Plan se temelji i na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine br. 20/18) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine br.
30/14).
Ovaj Plan se temelji i na odredbama Analize, Smjernica i Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada
Omiša donesenim na Gradskom vijeću Grada Omiša od 13.prosinca 2017.g.
c). Ovaj Plan je ujedno i dopuna Godišnjeg provedbenog plan unapređenja zaštite od požara, te služi i
kao Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara s obzirom da su Procjena ugroženosti
od požara i tehnoloških eksplozija Grada Omiša i Plan zaštite od požara Grada Omiša doneseni
28.svibnja 2015.g.
d). Grad Omiš je za svoje područje izradio i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
(Narodne novine br. 35/94) i Plan zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija (Narodne novine br. 35/94), a koji su doneseni na sjednici Gradskog
vijeća Grada Omiša dana 28. svibnja 2015.g. uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske
uprave splitsko-dalmatinske od 5. prosinca 2014.g. i Vatrogasne zajednice Grada Omiša od 9.
kolovoza 2014.g. Svi dokumenti su dostavljeni odmah po donošenju svim vatrogasnim postrojbama

Grada Omiša, te Stožeru civilne zaštite Grada Omiša, koji su dužni o istima izvijestiti sve nositelje
protupožarne zaštite Grada Omiša. Izvornici su pohranjeni u Uredu gradonačelnika Grada Omiša.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 28. svibnja 2015.g. donio Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
Grad Omiš je na sjednici Gradskog vijeća od 28. svibnja 2015.g. donio Plan zaštite i spašavanja i Plan
civilne zaštite.
Ovi dokumenti se primjenjuju paralelno s Procjenom rizika od velikih nesreća i katastrofa koju je
Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo dana 13.travnja 2018.g., a do donošenja novog Plana civilne
zaštite koji je u izradi.
Analogno i supsidijarno na Grad Omiš se primjenjuju Plan zaštite i spašavanja u slučaju rušenja brane
Peruća te obrane od poplava, Plan mobilizacije civilne zaštite, Plan djelovanja civilne zaštite i Plan
pozivanja Stožera civilne zaštite, sve u skladu s važećom Procjenom rizika Grada Omiša. Na Grad
Omiš se primjenjuje i Plan TOURS za žurnu evakuaciju turista u ljetnoj sezoni koji je ažuriran za
2018.g.
Grad Omiš je donio Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 4/03) i Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Grada Omiša
10/10), prema kojoj je izrađeno Izvješće o provedenim agrotehničkim mjerama za 2016. godinu pod
KLASA: 363-01/17-01/168, URBROJ: 2155/01-05/17-1, od 29.ožujka 2017.g.
Grad Omiš je izvršio ažuriranje i prilagodbu članstva Stožera civilne zaštite nakon provedenih lokalnih
izbora 2017.g. kao i u roku predviđenom novim Zakonom o sustavu civilne zaštite.
Grad Omiš je uključen u sustav Registra šteta Republike Hrvatske, ima dva ovlaštena operatera za
pristup službenom software-u kojim se evidentiraju štete od proglašenih elementarnih nepogoda, te
ustrojeno Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Omiša.
Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Omiša za požarnu sezonu 2018.g. donesen je 10-travnja
2018.g.
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Omiša donio je
gradonačelnik Grada Omiša 27.travnja 2018.g.
.
Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana izvršena potrebna usklađenja s novonastalim uvjetima
bitnim za zaštitu od požara temeljem raščlambi stanja za proteklo jednogodišnje temeljem Izvješća o
ostvarivanju Programa Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2017. godinu priložen Analizi stanja
sustava civilne zaštite Grada Omiša od 13.prosinca 2017.g.
Donošenjem ovog Plana, Odluke o donošenju gradskog proračuna za 2018.g. i razmatranjem Plana
rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice i DVD-a u njenom sastavu za 2018.g. donesen je i
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i njegovog financiranja za 2018.g. pod
KLASA: 214-04/18-01/01, URBROJ: 2155/01-01-18-02, od *************2018.g.
e). Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara, Grad Omiš ovlašćuje Vatrogasnu zajednicu Grada
Omiša da u ime Grada Omiša koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara te ovog Plana u svim potrebnim fazama.
II.

PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

OSNOVNE ZADAĆE
1. Djelatnost zaštite od požara i vatrogastvo provode se kontinuirano cijele godine na području
svoje nadležnosti i za njih Grad Omiš prema posebnim propisima osigurava potrebne uvjete.

Djelatnost se obavlja prema pravilima struke kroz dobrovoljna vatrogasna društva i lokalnu
vatrogasnu zajednicu u koju su uključeni. Zajednica i društva su u hijerarhijskom lancu
Hrvatske vatrogasne zajednice i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Za potrebe provedbe
djelatnosti svake godine se kroz izvješća definiraju postignuti rezultati i uočeni problemi te
sukladno tome donosi godišnji planovi rada s projekcijama za više godina. Dobrovoljna
vatrogasna društva Gata, Kučiće i Omiš koordinirana putem Vatrogasne zajednice Grada
Omiša dužni su nastaviti za započetim godišnjim aktivnostima i iste provoditi prema planu i
propisanim obvezama cijelo vrijeme. O bilo kakvim okolnostima koje bi priječile normalno
odvijanje djelatnosti, vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša ili druga od
rečenih subjekata ovlaštena osoba dužni su izvijestiti gradonačelnika Grada Omiša i druge
nadležne institucije.
2. Za kontakt osobu za koordinaciju i praćenje provedbe mjera i aktivnosti zaštite od požara na
području Grada Omiša određuje se IVAN KOVO, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Omiša,
tel/fax. 021/862-050, mob. 091 3930043, e-mail: vzg-omisa@email.t-com.hr. Upravni odjel za
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša dostaviti će navedene podatke Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje-Sektor vatrogastva neposredno nakon donošenja ovog plana.
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom Grada Omiša izraditi će i dostaviti do 10.lipnja 2018.g. Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje-Sektor vatrogastva izvješće o svim provedenim propisanim i drugim aktivnostima
za prevenciju od požara.
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Vatrogasna zajednica
Grada Omiša sačiniti će objedinjeno izvješće o utrošku sredstava za zaštitu od požara u
2018.g. i o planiranim sredstvima za 2019.g. te ga dostaviti Držanoj upravi za zaštitu i
spašavanje – Sektor vatrogastva najkasnije do 16.siječnja 2019.g. Izvješće o sredstvima ima
karakter neslužbenog podatka zbog kasnijeg roka za godišnji obračun proračuna odnosno
financijsko godišnje izvješće neprofitnih organizacija.
OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE
5. Stožer zaštite i spašavanja Grada Omiša pripremnu sjednicu za požarnu sezonu 2018.g.
održao je dana 10.travnja 2018.g.
Tom prigodom razmotreno je stanje sustava civilne zaštite, financijskog plana, izrađen prijedlog
ovog operativnog plana, izrađen prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od
požara, utvrđeni prostori i lokaliteti za zapovjedna mjesta u slučaju velikih nesreća, donesen
plan rada Stožera.
Predložene planove u nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela donijeti će se najkasnije do
31.svibnja 2018.g.
6. Vatrogasne postrojbe i komunalno redarstvo će u okviru svojih redovnih djelatnosti kontinuirano
nadzirati primjenu Odluke o zaštiti od požara Splitsko-dalmatinske županije osobito u dijelu koji
se donosi na zabranu paljenja/loženja vatre na otvorenim prostorima od 1.svibnja –
31.listopada uz primjenu njihovih javnih ovlasti.
7. Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/10), te se utvrđuje da ista nema nesukladnosti s
odredbama novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18). Komunalno
redarstvo će iznimno za tekuću godinu izraditi izvješće o poduzetim mjerama i aktivnostima do
31.svibnja 2018.g. Izvješće se odmah po izradi dostavlja DUZS PU Split i županijskoj
vatrogasnoj zajednici.
8. Komunalno redarstvo i Vlastiti pogon Grada Omiša nastavljaju s provedbom programa javnih
radova na prevenciji od požara otvorenog prostora do kraja svibnja 2018.g. na način da svi

angažirani djelatnici rade na otkrivanju i sanaciji divljih odlagališta na području Grada Omiša
posebno ugroženima od nastanka požara ili njegovog širenja. Grad Omiš u partnerstvu s HGSS
Stanica Split i Vatrogasnom zajednicom Grada Omiša te uz potporu komunalnih tvrtki „Čistoća“
Split i „Peovica“ Omiš provodi ekološke akcije na sanaciji deponija Kipa u Gatima. Akcija
započeta 26.travnja 2018.g. nastaviti će se angažmanom većeg građevinskog stroja i kamiona
radi transporta pripremljenog otpadnog materijala na legalan deponij. Ostale opasne točke
posebno će se nadzirati i po mogućnosti sanirati.
Grad Omiš također u partnerstvu s „Peovica“ d.o.o. Omiš implementira novi sustav prikupljanja
i zbrinjavanja otpada kako bi se omogućilo građanima deponiranje u prihvatljivim uvjetima.
Komunalno redarstvo je na lokacijama Kipa u Gatima i Kava u Omišu postavilo rampe za
zabranu pristupa vozilima radi nedopuštenog odlaganja otpada te vrši povremeni nadzor nad
stanjem istih. Poslovi na čišćenju divljih deponija putem javnih radova završavaju u svibnju
2018.g. Nadzor će se provoditi kontinuirano i stalno.
9. Na području Grada Omiša nema posebno određenih lokacija za zbrinjavanje otpada nego se
isto nakon prikupljanja deponira na deponiju Karepovac u Splitu. Radi smanjenja ukupnih
količina otpada, a osobito onog za koje ne postoji sustav reciklaže, Grad Omiš je sa
komunalnom tvrtkom Peovica d.o.o. Omiš pristupila realizaciji programa neškodljivog uklanja
otpada. Donesen je Plan gospodarenja otpadom i pristupilo se njegovoj primjeni. Sustav čini
reciklažno dvorište u Furnaži s kompostanom te tzv. zeleni otoci za prikupljanje razvrstanog
otpada raspoređeni u naseljima u sastavu Grada Omiš. Poslovi se obavljaju kontinuirano i
trajno.
10. Grad Omiš je pristupio zaključivanju Sporazuma i realizaciji ustrojavanja prometnih jedinica
mladih za 2018.g. čija će zadaća biti regulacija prometa na najfrekventnijim cestama na
području Grada Omiša, a osobito pored postojećeg prometnog redara Grada Omiša
upozoravati na nedopušteno parkiranje vozila na vatrogasnim pristupima. Aktivnost prometne
jedinice mladih Grada Omiša provoditi će se u razdoblju od 15.lipnja – 15.rujna 2018.g.,a
prometni redar djeluje trajno.
11. Kroz Službene web i Facebook stranice Grada Omiša će se povremeno kroz razdoblje od
svibnja – listopada i siječnja - travnja svake godine informirati javnost o potrebnim postupanjima
u prevenciji požara. Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je samostalno ili po zahtjevu
Grada Omiša dostaviti podatke za informiranje javnosti. Posebno se u ovom segmentu za
2018.g. i dalje namjerava koristiti dio uspostavljenog sustava Vatrogasnog operativnog centra
Omiš putem tel. broja 021/863-193 na koji javnost može komunicirati s nositeljima
protupožarnih aktivnosti.
12. Planove motrenja, čuvanja i ophodnje na posebno ugroženim područjima Grada Omiša
provoditi će Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Split, Hrvatske
šume, Hrvatska elektroprivreda i Javna ustanova More i krš prema svojim procjenama. Ostalo
posebno ugroženo područje Grada Omiša motriti će i ophoditi pripadnici Vatrogasne zajednice
Grada Omiša prema planovima koje će izraditi na temelju ovog plana, a na teret sredstava
godišnjeg proračuna Grada Omiša namijenjenih za djelatnost Vatrogasne zajednice Grada
Omiša. U slučaju nedostatnih sredstava radi povećanog opsega poslova, Vatrogasna zajednica
Grada Omiša dužna je izraditi specifikaciju dodatnih troškova radi podnošenja zahtjeva za
financiranje od Splitsko-dalmatinske županije. Motrenje, čuvanje i ophodnja kombiniraju se s
aktivnostima interventnog prijevoza pitke vode građanima Grada Omiša u naseljima koja
nemaju pristup javnoj vodoopskrbi. Za motrenje i nadzor koristiti će se uspostavljeni županijski
sustav video nadzora uz pomoć kamera instaliranim na točci Mošnica koja može na svom
računalu pratiti Vatrogasni operativni centar u DVD Omiš.
Posebnu pozornost trebaju imati vlasnici – korisnici turističkih zemljišta, hotela, kampova,
izletišta i sl., pravne osobe s posebnim tehnološkim procesima (Galeb d.d. Omiš, Omial Novi
d.o.o. Omiš, Prerada Cetina Omiš, INA i dr.).

Motrenje se provodi od 6,00 do 22,00 sata svakog dana od 1.lipnja – 30.rujna 2018.g..
Pored mjera ophodnje i dojave u cilju provođenja zaštite od požara, uvodi se pojačano
dežurstvo u vatrogasnim domovima svakodnevno u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2018.
godine i to:
- DVD Omiš svakodnevno cjelodnevno dežurstvo s četiri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, šest
izvršitelja u popodnevnoj smjeni i tri izvršitelja u noćnoj smjeni,
- DVD Gata svakodnevno cjelodnevno s tri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, pet izvršitelja u
popodnevnoj smjeni i jednim izvršitelja u noćnoj smjeni,
- DVD Kučiće svakodnevno s tri izvršitelja u jutarnjoj smjeni, četiri izvršitelja u popodnevnoj
smjeni, te pasivnoj pripravnosti zapovjednog kadra kroz noć,
13. Grad Omiš je osigurao sredstva i opremu te će putem pripadnika Vatrogasne zajednice Grada
Omiša provoditi izvidničko-preventivne ophodnje kombinirane s mjerama motrenja, a po
posebnom dnevnom rasporedu koji uključuje pojačanu frekvenciju u dane osobite opasnosti od
nastanka i širenja požara. Plan i raspored ophodnji dnevno se sastavlja i provodi te zapisnici
polažu u sjedištima DVD Gata, DVD Kučiće i DVD Omiš. Obnašatelji službe dužni su upozoriti
građane na mjere samozaštite te sukladno svojim javnim ovlastima podnijeti odgovarajuće
prijave protiv nesavjesnih fizičkih i pravnih osoba.
Dojavu podataka o otkrivenim pojavama motrenja, ophodnje i dežurstva vršiti telefonom Centru
za obavještavanje 112, to koristiti telefon 193, kao i DVD Omiš 863-193, DVD Gata 091 393
0050, DVD Kučiće 091 393 0541 i Policijskoj postaji Omiš na telefon 862-322 ili 192.
Ova služba se ustrojava i djeluje od 1.lipnja do 30.rujna 2018.g. s mogućnošću produženja roka
primjene u slučaju nastavka visokih temperatura ili sušnog razdoblja. Provodi se na osnovnim
sektorima i to:
- za sektor Pisak-Omiš putem DVD-Omiš vatrogasnim vozilom i 3 vatrogasca u vremenu od
14:00 sati do 22:00 sata;
- za sektor Tugare-Gata- Smovo putem DVD-a Gata vatrogasnim vozilom i najmanje jednim
vatrogascem u vremenu od 14,00 dati do 22,00 sata;
- za sektor Gornja Poljica putem područne stanice DVD Gata u Srijanima s manjim navalnim
vozilom i najmanje jednim vatrogascem u vremenu od 14,00 sati do 22,00 sata.
14. Plan motrenja i dojave iz t.12. ovog plana vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada
Omiša dužan je dostaviti gradonačelniku Grada Omiša, Splitsko-dalmatinskoj županiji – Uredu
župana, Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje-Sektor vatrogastva odmah po izradi.
15. Grad Omiš je svojom Odlukom o donošenju proračuna za 2018.g. (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 9/17) osigurao sredstva za poslove vatrogastva transferom Vatrogasnoj zajednici
Grada Omiša u ukupnom iznosu od 3.034.000,00 kn i što je izrazito više od minimalne
zakonom propisane proporcije. Do 30.travnja 2018.g. samo za opremanje i ostale troškove
pripreme protupožarne sezone izravno je doznačeno korisniku 386.205,80 kn. Projekcijom
gradskog proračuna za iduće tri godine sredstva su osigurana u jednakom iznosu.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša obavezna je zapisnički utvrditi štete na materijalno
tehničkim sredstvima koje su vatrogasnim snagama služile za obranu od požara te dostaviti uz
zahtjev za sanaciju Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektor vatrogastva što je moguće
prije.
16. Grad Omiš je na temelju pozitivnih iskustava iz 2017.g. požarne sezone ponovno pisanim
putem 17.travnja 2018.g. zatražio od Ministarstva gospodarstva, obrta i poduzetništva –
Ravnateljstva za robne zalihe ustupanje jedne vatrogasne autocisterne. Ista bi se kao i
prethodne godine rasporedila u DVD Gata n čijem području ima najmanje razvijene
vodoopskrbne mreže. Z provedbu ove aktivnosti zadužuje se vatrogasni zapovjednik
Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD Gata koje će biti skladištar ustupljene opreme.

AKTIVNOSTI SUBJEKATA

17. Grad Omiš će preko vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Omiša zatražiti od
Hrvatskih šuma njene planove trajnog preventivnog djelovanja na izgradnji protupožarnih
prosjeka s elementima šumskih cesta na području Grada Omiša. U svrhu izrade protupožarnih
prosjeka ili pristupnih vatrogasnih puteva na šumskom zemljištu, istodobno će se zatražiti popis
raspoložive teške građevinske mehanizacije Hrvatskih šuma koja će se priključiti onoj
pribavljenoj po potrebi od strane Grada Omiša. Grad Omiš će angažiranu mehanizaciju na
svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba plaćati prema uobičajenom normativu za određenu
vrstu stroja i radova. Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevnu
mehanizaciju, te osigurava njen žurni prijevoz na druge lokacije, sve uz zapisnik o njenom
stanju i radu kojeg ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba. U velikim i
katastrofalnim požarima za zaustavljanje njihovog širenja angažira se na zahtjev nadležnog
zapovjednika teška građevna mehanizacija. Vatrogasni zapovjednik određuje nadnevak,
vrijeme, mjesto, količinu i vrstu mehanizacije te prema pravilima struke poslove koje je s njom
potrebito obaviti. Ova se pak prvenstveno angažira od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
boravištem na području Grada Omiša i to s mjesta najbližeg požarištu. Ako se odgovarajuća
teška građevna mehanizacija nalazi tom prigodom na nekom ugovorenom poslu čije bi
neizvršavanje nanijelo vlasniku/investitoru veću štetu, moguće je angažiranje druge istovjetne
mehanizacije s udaljenijeg mjesta prema dogovoru sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom
koristeći županijski operativni plan. Praćenje rada i troškova angažirane mehanizacije vršiti će
Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša. Rok za postupanje je 15.svibnja 2018.g.
Kao pomoćni /promjenljivi/ podaci o strojevima služi slijedeća tablica:
NAZIV
BLOK KOP
GRADNJA VIR

ADRESA
SEOCA,
PUT ST. DUĆE
23.,DUĆE

ODGOVORNA
OSOBA
MARKO JANKOVIĆ
STJEPAN PANDŽA

GATA 77.

TONĆI VITAIĆ

BLATO n/C

DRAŽEN STRIŽIĆ

ČIŠLA BB.,

LUCE DINČIĆ

BOŽE

PODGRAĐE,

BOŽE ŠKARIČIĆ

BAJAMIĆ

TRNBUSI,

MLADEN BAJAMIĆ

PUELLA d.o.o.

STOBREČ

BORIS RIBIČIĆ

RIBIČIĆ

STOBREČ

MARIN RIBIČIĆ

SKALINADA

NOVA SELA,

MARIJA LOZANČIĆ

VITA
AP DRAŽEN
STRIŽIĆ
DINČIĆ KOP

MALI ZEKIN
BAKOTA
ISKOPI
KRIŽANAC
TRANSPORT
RODIĆ
OĆAŠIĆ
LN-GRADNJA

MARKAM-G
ŠOMI
COMPANY

DRAŽOJEVIĆA 9.
OMIŠ
GOLUBINKA III/7,
DUĆE
DRAŽOJEVIĆA
13.OMIŠ
NEMIRA 9.,OMIŠ
GATA 7.
NIKOLIĆI 37.,
LOVREĆ
VUKOVARSKA
150., SPLIT
DONJI DOLAC
IVAŠNJAK BB.,
LOKVA R.

MARKO BRSTILO

VRSTA STROJA
BAGER/KOMBINIRKA
KOMBINIRKA CASE
KAMION
KAMION
UTOVARIVAČ
KAMION+CISTERNA
BAGER
BAGER
KAMION
KAMION
AUTODIZALICA
GRAJFER
BAGER 5t
BAGER
KAMION
CISTERNA
BAGER
KAMION

098432922
0981785091
0988542508
860-423
276-408
0952052005
0912867692
869-151
0981752296
0989854151

098801223
861-068

MARIO BAKOTA

MINI BAGER

0958005535

NEVEN KRIŽANAC

KAMION DIZALICA

862-215

BOŽO RODIĆ
LUKA OĆAŠIĆ

KAMION
KAMION
ROVOKOPAČ JGB804
KAMION
LABUDICA

098589659
098448293

LUKA MARKIĆ

UTOVARIVAČ

455-035

MIŠO PERKOVIĆ

BAGER JGB 806
KAMION

0915000903

IVAN NIKOLIĆ

RORA

POLJIČKA C.64.,
DUGI RAT

PEOVICA d.o.o.

OMIŠ

SIČIĆ d.o.o.

TONĆI ČOPAC

584-140

OSTRVICA
MOSORSKA 3.,
DUGI RAT

LEONARDO
LJUBIČIĆ
STIPE SIČIĆ
MATKO
KOVAČEVIĆ

KAMION+DIZALICA
862-388
KAMION+KONTEJNER
MINI BAGER
BAGER

0915198058

ZELE

KUČIĆE

TONĆI SOVULJ

BAGER

098254857
860-079

DAJAKOVIĆ

STANIĆI,OMIŠ

NIKOLA
DAJAKOVIĆ

KAMION

879-052

AGZ d.o.o.

DRAŽOJEVIĆA 1,,
OMIŠ

IVO BULJEVIĆ

KAMION

0913012990

KOVAČEVIĆ

18. U plan djelovanja civilne zaštite Grada Omiša unijeti će se popis iz t.17. ovog plana. Popis
raspoložive mehanizacije dostaviti će se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektor
vatrogastva čim bude poznat.
19. Zaštićeni krajolik na području Grada Omiša je pod upravom Javne ustanove SDŽ More i krš.
Vatrogasna zajednica Grada Omiša dužna je kontaktirati rečenu ustanovu i s njom dogovoriti
primjenu plana protupožarne zaštite kanjona rijeke Cetine. U slučaju da se nađe kako
ustanova ne provodi svoje obveze, iste će o njenom trošku provesti Vatrogasna zajednica
Grada Omiša prema svojim mogućnostima. Rok za kontakt je 15.svibnja 2018.g.
20. Grad Omiš će organizirati i financirati troškove poslova na čišćenju od lakozapaljivih tvari
prema Planu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 9/15) i godišnjem programu održavanja istih. Dio koji se odnosi na djelovanje
prometa na lokalnim, županijskim, državnim i autocestama urediti će Upravni odjel za KSD, UP
i ZO Grada Omiša s nadležnim upraviteljima. Aktivnost se provodi kontinuirano, a s povećanim
opsegom od 1.lipnja – 15.rujna 2018.g.
Godišnji program dostavlja se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Državnoj upravi za
zaštitu i spašavanje – Sektoru vatrogastva odmah po donošenju ovog plana.
PLAN ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA
21. Grad Omiš u suradnji i pod nadzorom Vatrogasne zajednice Grada Omiša osigurava uvjete za
opremanje, osposobljavanje i sezonsko zapošljavanje dodatnih vatrogasaca na bazi 6.000,00
kn bruto po vatrogascu. U tu svrhu posebno osigurava 384.000,00 kn za naknadu 16 dodatnih
– sezonskih vatrogasaca. Broj i visina naknade uskladiti će se s odredbama Vladinog programa
nakon konzultacija na županijskoj razini. Sredstva će se isplaćivati iz gradskog proračuna
putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša po njenim mjesečnim specifikacijama. Angažiranje
ovih snaga provoditi će se od 1.lipnja – 30.rujna 2018.g.
Tako se dodatno raspoređuju sezonski zaposleni vatrogasci na slijedeće punktove:
- 6 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu Omiš
- 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom Domu Gata
- 2 sezonska vatrogasca na punktu Srijane
- 4 sezonska vatrogasca u Vatrogasnom domu Kučiće
22. Grad Omiš kao primatelj putem Vatrogasne zajednice Grada Omiša osigurava uvjete za
smještaj i rad dislociranih snaga za slučaj intervencije istih na njegovom području. Za takve
potrebe sredstva će se osigurati na teret tekuće pričuve proračuna Grada Omiša.
Lokacije za prihvat i smještaj primljenih dislociranih snaga su:
 DVD Omiš u Vatrogasnom domu, Ulica prilaz moru 17. u Omišu,
 DVD Gata u Vatrogasnom domu, Poljička cesta 83., Gata,
 DVD Kučiće u Vatrogasnom domu, Cesta Franje Josipa bb., Kučiće,

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI
23. Grad Omiš snosi sve financijske troškove nastale u poslovima provedbe posebnih mjera zaštite
od požara na svom području tijekom 2018.g. Praćenje troškova vrše Upravni odjel za
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda
gradonačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša kontinuirano.
24. Za financiranje troškova po t.23. ovog plana Grad Omiš u slučaju izvanredne opasnosti od
velikog požara javnu nabavu provodi prema odredbama čl 131.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi.
Izvršitelj zadaće su Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Odsjek
za proračun i računovodstvo Ureda gradonačelnika Grada Omiša i Vatrogasna zajednica Grada
Omiša. Rok je po potrebi.
25. Grad Omiš će prilikom izrade i donošenja plana proračuna za 2019.g. izvršiti razmatranje
stečenih iskustava iz ovogodišnje požarne sezone, te na temelju istih utvrditi potrebna sredstva.
Ovdje će se dodatno osigurati sredstva za nabavu novog navalnog vatrogasnog vozila putem
zajedničke javne nabave sa Splitsko-dalmatinskom županijom u visini potrebnog učešća i
godišnjeg otplatnog anuiteta. Izvršitelji su Odsjek za proračun i računovodstvo Ureda
gradonačelnika Grada Omiša, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada
Omiša i Vatrogasna zajednica Grada Omiša. Rok je 15.studenog 2018.g.
VATROGASNO PODRUČJE OMIŠ
26. Dok se pravilima o ustrojstvu i djelovanju Državne uprave za zaštitu i spašavanje na drugi način
ne riješi pitanje teritorijalne organizacije zaštite od požara, požarno područje obuhvaća Grad
Omiš, općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, te vatrogasne postrojbe istog djeluju prema
potrebi na ostalim požarnim područjima Splitsko-dalmatinske županije prema utvrđenom
rasporedu. Za svako požarno područje djelovanja utvrđuje se vatrogasna postrojba domaćin
koja je u slučaju nastanka požara nositelj sljedećih obveza:
- hitno gašenje požara i obavješćivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje — Područni
ured Split (DUZiS), Vatrogasni operativni centar (VOC) Split i Policijske postaje Omiš (PP)
- upoznavanje područnog vatrogasnog zapovjednika o stanju s mjesta događaja.
27. Za svako požarno područje određuje se vatrogasna postrojba (domaćin) nositelj, koja rukovodi
akcijom gašenja požara do dolaska nadležnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on
ovlasti. Angažiranje ostalih dobrovoljnih vatrogasnih snaga sa drugih područja, utvrđuju se s
Požarnog područja Omiš kako slijedi:
DVD - Omiš
DVD - Gata OJ Gornja Poljica
DVD - Dugi Rat
DVD - Kučiće
DVD - Gata
DVD - Zadvarje
Nositelj je onaj na čijem je području požar, a ostali su sudionici do dolaska vatrogasnog
zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.
Na temelju procjene zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva stigla na mjesto požara po
potrebi poziva i ostale vatrogasne postrojbe Grada Omiša te o tome izvještava područnog
vatrogasnog zapovjednika.
Ako snage i oprema vatrogasnih postrojbi Grada Omiša nisu dostatne, područni vatrogasni
zapovjednik će pozvati ostale vatrogasne postrojbe vatrogasnog područja Omiš te o tome
izvijestiti višu razinu zapovijedanja.
U slučaju nastupa 3. i višeg stupnja ugroženosti od požara područni vatrogasni zapovjednik
traži dodatne vatrogasne snage i opremu putem više razine zapovijedanja, a sukladno Planu
intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH.
28. Napuštanje i čuvanje zgarišta određuje isključivo vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on
ovlasti. Ova odredba odnosi se na sve sudionike koji sudjeluju u gašenju prema ovom Planu.
29. U slučaju potrebe za interventnom opskrbom pitkom vodom kućanstava koji nemaju izravan
pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži zbog nastupa izrazito sušnog perioda, gradonačelnik Grada

Omiša i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša utvrđuju uvjete i način
korištenja ljudi i opreme DVD-a u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Omiša uz asistenciju
Udruge HVIDR-a Omiš te javne tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš.
30. Alternativna zapovjedna mjesta su:
Ured gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5. u Omišu
Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb u Omišu.
31. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada
Omiša, na službenim internetskim stranicama Grada Omiša www.omis.hr.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Omiša, n/r predsjednika
2. Vatrogasna zajednica Grada Omiša,
3. Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Split,
4. Splitsko-dalmatinska županija, Ured župana, Split,
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split,
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, Zagreb,
7. Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Inspekcija unutarnjih poslova, Split
8. Nositelji zadaća — putem VZGO za 3 DVD
9. Stožer civilne zaštite Grada Omiša,
10. Ured gradonačelnika — ovdje
11. Službeni glasnik Grada Omiša i službena internetska stranica Grada Omiša, www.omis.hr
12. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/18-01/02
URBROJ: 2155/01-02-18-4
Omiš, 27.travnja 2018.g.

Na temelju odredbi 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), čl. 39. Statuta
Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18) i čl.54. Poslovnika o
radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09) u svezi s odredbama
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2018. godini (Narodne novine br. 28/18) i sukladno zaključku sa sjednice Stožera civilne zaštite Grada

Omiša od 10.travnja 2018.g., u predmetu izrade dokumenta sustava zaštite od požara, gradonačelnik
Grada Omiša donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se i predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša razmatranje i donošenje Plana operativne
primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Omiša pod KLASA: 214-01/18-01/02
URBROJ: 2155/1-01-18-5 u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku i u objavi na
službenim web stranicama Grada Omiša.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša i Višeslav Pešić,
Vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Upravni odjel za GiDD Grada Omiša,
4. Vatrogasna zajednica Grada Omiša,
5. Pismohrana /04/.

O b r a z l o z e nj e
IZVOD IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI
NN 28/2018 (23.3.2018.),
I. UVOD
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (u daljnjem
tekstu: Program aktivnosti) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih
državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih
organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.
Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadataka tijekom
prethodnih godina i podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira
dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u intenziviranju
mjera zaštite od požara tijekom 2018. godine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Program aktivnosti dopunjen je i prijedlozima kratkoročnih mjera temeljenih na zaključcima održanih pet
radionica, završnog okruglog stola i izvješća Radnoj skupini za analizu požarne sezone 2017. godine u Republici
Hrvatskoj.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i
usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.
Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, priobalnog i kontinentalnog dijela
Republike Hrvatske su:
A. javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i sezonski zaposleni vatrogasci
B. dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski domicilni profesionalni vatrogasci
C. državna vatrogasna intervencijska postrojba – intervencijska vatrogasna postrojba
D. namjenske (protupožarne) snage Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske (za intervencije iz zraka, na tlu i s mora)
E. vatrogasne postrojbe u gospodarstvu (profesionalne i dobrovoljne)
F. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.
Popunjavanje vatrogasnih postrojbi (profesionalnih i dobrovoljnih) priobalja koje prve izlaze na intervencije
gašenja požara, obavlja se (temeljem zahtjeva vatrogasnih zajednica županija i odobrenja glavnog vatrogasnog
zapovjednika), na sljedeći način:
a. planskom ispomoći (dislokacije), većinom iz kontinentalnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske
b. angažiranjem sezonskih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci) uz refundaciju sukladno točki 47.a).
c. angažiranjem (zapošljavanje) domicilnih profesionalnih vatrogasaca (samo tijekom ljetnih mjeseci)
d. izvanrednom ispomoći (dislokacije) kod velikih požara (iz okolnih i/ili svih županija u Republici Hrvatskoj).
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo posebno će skrbiti o provedbi Projekata dodatne
zaštite otoka i drugih područja, organizirati i pružati izravnu pomoć ugroženim lokacijama, sukladno donesenoj
procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara, dodatnim prosudbama potreba i odluci glavnog
vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.
Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz Državnog proračuna,
sredstva nadležnih javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasnih
organizacija, ostalih udruga građana te drugih organizacija i tijela, a koja su osigurana za njihove redovne
djelatnosti.
SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje s ciljem
smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih
površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.
Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, agronomskih,
organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i
razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara.
Zajedničkim djelovanjem i provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje

broja požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno održivi razvoj
ekosustava.
Program aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno.
Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Programa aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i
dopune.
Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:
I. Uvod
II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti
III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara
IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne
sezone u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara
V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara i vatrogastvu
VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim planom angažiranja vatrogasnih i ostalih operativnih
snaga koje sudjeluju u gašenju požara
VII. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.
II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI
Svi subjekti – izvršitelji i sudionici
1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na
području svoje nadležnosti, odnosno cijele zemlje i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i
operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.
2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo
ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje
provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti u »Narodnim novinama«.
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i
sudionicima u provedbi zadataka Programa aktivnosti prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone.
Na sastancima će se razmotriti tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone
analizirat će se sve provedene zadataka Programa aktivnosti.
4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih
aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 10. lipnja
2018. godine.
b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i Vladi Republike Hrvatske dostaviti Privremeno izvješće o
realizaciji Programa aktivnosti do 25. lipnja 2018. godine.
5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga
Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz
državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i planiranim financijskim sredstvima za 2019. godinu, dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 16. siječnja 2019. godine
b) Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će i dostaviti Vladi Republike Hrvatske Konačno izvješće o
realizaciji Programa aktivnosti do 17. veljače 2019. godine.
Izvršitelj zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sudionici: svi subjekti provedbe zadataka
Rok za dostavu podataka: odmah po objavi Programa aktivnosti
Rok za organizaciju I. sastanka: 15. ožujka 2018.
Rok subjektima za dostavu 1. izvješća: 10. lipnja 2018. godine.
Rok za organizaciju II. sastanka: 15. lipnja 2018.
Rok za dostavu Privremenog izvješća VRH: 25. lipnja 2018. godine.
Rok za organizaciju III. sastanka: 15. studenoga 2018. godine
Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima: 16. siječnja 2019. godine
Rok za dostavu Konačnog izvješća VRH: 17. veljače 2019. godine.
III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA
Čelnici jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

6. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su, temeljem iskustava iz protekle požarne
sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i
vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2018. godini, na kojima je
potrebno:
1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju požarnu
sezonu
2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje
zadataka tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje €nancijskih sredstva za
podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz
kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, opreme i
tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske. Projekcije korištenja sredstava za tu namjenu dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za
vatrogastvo
3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području
4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći računa
o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo su dio resursa
– subjekata zaštite od požara)
5) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih
mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga
prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo
6) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u
slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili
katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16)
7) Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog županijskog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudionici:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo
Vatrogasne zajednice županija
Rok: 30. travnja 2018. godine
7. a) Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela, dužni su (sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku 1.
Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 18/13, 148/13 i
94/14) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja
drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika, a informaciju o provedenome dostaviti
vatrogasnoj zajednici županije/Grada
Zagreba i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.
b) Sukladno članku 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno Skupština Grada Zagreba dužne su
odrediti rok u kojem su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili
šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine
na kojima je izvršeno pustošenje, bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim
planom (koje ga nisu već odredile).

c) Sva općinska, gradska vijeća i skupština Grada Zagreba, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15), obvezna su propisati potrebne mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom
područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, i vatrogasnoj zajednici županije.
e) Inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva poljoprivrede obvezne su, za potrebe izrade
privremenog Izvješća o realizaciji Programa aktivnosti, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru
za vatrogastvo, teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj
zajednici županije izvješća o tome koje jedinice područne samouprave nisu propisale zakonske mjere iz
podtočaka a) i b) ove točke.
f) Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom
području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
g) Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova i
vatrogasnom zajednicom županija osobito za područje priobalja, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani
nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.
h) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih
posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja,
čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
i) Jedinice lokalne samouprave (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne)
samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezna su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi
međusobno informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu
prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola
označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.).
Kroz sva lokalna javna glasila (novine, radio
postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i
obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova dužni su dogovarati prioritete, razraditi
planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i
širenja požara.
Izvršitelji zadatka:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Sudionici:
Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Vatrogasne zajednice županija
Rok provedbe: 30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor i dostavu izvješća: 19. svibnja 2018. godine
8. a) Jedinice lokalne samouprave, Javne ustanove nacionalnih parkova i Hrvatske šume d.o.o. dužni su
ažurirati,odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara
na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje
odgovornosti. Osobitu pozornost navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za
interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima,
crpilištima vode, šumama, plinovodima, na
ovodima,dalekovodima i slično).
b) Jedinice lokalne samouprave obvezne su, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe u svim
gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim
područjima pred žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom
izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana
ophodnji na području županije i aktivnosti jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasne
zajednice županija (sukladno točki 50.).
c) Obveznici donošenja planova motriteljsko – dojavne službe (gradovi, općine Hrvatske šume d.o.o. i Javne
ustanove nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove županijama i vatrogasnim zajednicama

županije koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačkopreventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje vatrogasne
zajednice županija dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, najkasnije
do roka predviđenog za provedbu ove točke.
d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici
ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.
e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno
vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
f) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje
kao i sve ostale propisane mjere, gore navedeni subjekti obvezni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj
zajednici županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo
Izvršitelji zadatka:
gradonačelnik, općinski načelnik
Javne ustanove nacionalnih parkova
Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo
Vatrogasne zajednice županija
Rok provedbe: 30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor: 31. svibnja 2018. godine
9. a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su u svojim proračunima predvidjeti
financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti
pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju
raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati
financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj
postrojbi.
b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili izvanredne dislokacije/angažiranja prema
članku 36. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – proč. tekst, 174/04,
38/09, 80/10), nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone. Nadalje, temeljem
odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, vatrogasne
zajednice županija dužne su objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog sanacije, odnosno popravaka
dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.
c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo razmotrit će dostavljene procjene i planove
popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, izvršiti selekciju temeljem kriterija i izvršenog nadzora te
nadležnom Povjerenstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vatrogasne zajednice predložiti
prioritete popravaka/sanacije.
d) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
utvrdit će vozila (cisterne) iz robnih rezervi koja će se tijekom ljetnih mjeseci staviti na raspolaganje glavnom
vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske za planske, odnosno izvanredne dislokacije – gašenje požara.
e) Vatrogasne zajednice županija odredit će i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo
dostaviti, u pisanom obliku, lokacije posebno ugroženih područja na priobalju na koja će se traži plansko
raspoređivanje vozila iz robnih rezervi. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, u skladu sa iskazanim
potrebama i mogućnostima, odgovarajućim pismenom odredit će njihov raspored.
Izvršitelji zadatka:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Vatrogasne zajednice županija
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Sudionici:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok: 30. travnja 2018. godine
IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA PROGRAMA
AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I
11. a) Hrvatske šume d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo poljoprivrede,
Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba, Vatrogasne zajednice županija te Ministarstvo obrane
zajednički će planski de€nirati trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s
elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima.
b) Trajne preventivne aktivnosti u smislu izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u
skladu sa Zakonom o šumama i šumskogospodarskim planovima, provoditi će se i oko vojnih lokacija. Hrvatske
šume d.o.o. dužne su, sukladno šumsko gospodarskim planovima, izraditi i održavati protupožarne prosjeke s
elementima šumskih cesta na području šuma kojima gospodare, a koje se nalaze na vojnim lokacijama (vojni
poligoni »Eugen Kvaternik« i »Gašinci«). Ministarstvo obrane dužno je unutar svojih prostora organizirati
odgovarajuću zaštitu od požara.
c) Hrvatske šume d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno Uprave
šuma – podružnice, zajedno s nadležnom vatrogasnom zajednicom točno će de€nirati konkretne nove dionice
protupožarnih prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i priobalnim šumarijama (najmanje dvije), a koje će
služiti između ostaloga i povezivanju postojećih protupožarnih prosjeka. Konkretne dionice u digitalnom
georeferenciranom obliku (ESRI format) dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za
vatrogastvo najkasnije do 31.ožujka 2018. godine, a iste izgraditi u 2018. godini prije početka požarne sezone 1.
lipnja.
d) Lokalne – Uprave šuma podružnice će za potrebe intervencije gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u
akcijama sprječavanja širenja nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati,
osposobiti i opremiti s odgovarajućom opremom i sredstvima veze radne ekipe šumarskih djelatnika.
e) Popis ekipa s opremom te Plan angažiranja Lokalne – Uprave šuma podružnice obvezne su dostaviti
teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za
vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka:
Hrvatske šume d.o.o.
Uprave šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o.
Sudionici:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Ministarstvo poljoprivrede
Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba
Ministarstvo obrane
Vatrogasne zajednice županija
Ministarstvo unutarnjih poslova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo
a) Rok: 30. travnja 2018. godine (za Plan preventivnih aktivnosti)
b) Rok za izgradnju: 1. lipnja 2018. godine (dvije konkretne dionice)
c) i d) Rok provedbe: kontinuirano
e) Rok dostave podataka: 15. svibnja 2018. godine
12. a) Uprave šuma podružnice u priobalnim županijama dužne su u suradnji s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za
eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Uz navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave planirat će načine i postupke brzog
premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke
i obratno predvidjeti sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske s odgovarajućim prijevoznim sredstvima,
tehnikom i osposobljenim ljudstvom.
b) Plan djelovanja civilne zaštite s razrađenim popisom raspoložive teške (građevinske) mehanizacije jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave na priobalju dužne su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje – Sektoru za vatrogastvo i vatrogasnoj zajednici županije.

Izvršitelji zadatka:
Uprava šuma podružnice – Hrvatske šume d.o.o.
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Ministarstvo obrane
Sudionici:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo
Vatrogasne zajednice županija
Rok: 30. travnja 2018. godine
Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim
zaštićenim područjima
13. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sustavno će, za zaštićena područja nacionalnih parkova i parkova prirode, provoditi preventivne
mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara. Izvješće o provedenim
preventivnim mjerama svi obveznici dužni su dostaviti nadležnom područnom uredu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje i nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije. Za provedbu ove točke javne ustanove nacionalnih
parkova i jedinice lokalne samouprave će angažirati planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.
b) Javne ustanove nacionalnih parkova, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja požara
otvorenog prostora, dužne su planirati i organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i
ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje vlasnici/korisnici dužni su
uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.
c) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni nadzor nad provedbom mjera
zaštite od požara Javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te po potrebi poduzeti odgovarajuće
aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite od požara.
d) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne ustanove za upravljanje ostalim
zaštićenim područjima, zajedno s predstavnicima resornih ministarstava, stožera civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, vatrogasnih zajednica županija i nadležnih inspekcijskih službi, dužne su
provoditi zajedničke raščlambe radi planiranja provedbe mjera zaštite od požara, eventualnog de€niranja
problema prije, te po završetku požarne sezone provesti zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za
poboljšanje mjera zaštite od požara.
e) Zaključke analize potrebno je dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.
Izvršitelji zadatka:
Javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode
Javne ustanove parkova prirode
Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudionici: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok provedbe mjera: 30. travnja 2018. godine
Rok provedbe analize: 15. studenoga 2018. godine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u resoru zračnog prometa i Hrvatska kontrola zračne plovidbe
d.o.o.
17. a) Hrvatske ceste d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb
d.d., Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Bina-Istra d.d. te gradovi i općine koje upravljaju nerazvrstanim cestama,
obvezni su izraditi godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu
izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze ugroženim područjem.
Osobitu pažnju usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze poljoprivrednim površinama te
cestama koje su tijekom turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim
plažama, kulturno povijesnim lokalitetima i sl.).
Temeljem Plana navedeni subjekti obvezni su provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa.
b) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obvezno je provoditi pojačanu aktivnost i utvrditi cestovne
pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone te provesti nadzor nad istima, a s
ovim obvezama upoznat će i ostale subjekte koji upravljaju, grade i održavaju prometnice i objekte od državnog,
županijskog i lokalnog značaja.

c) Subjekti navedeni pod a) obvezni su Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah po donošenju,
dostaviti Ministarstvu, mora, prometa i infrastrukture i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za
vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka:
Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sudionici:
Hrvatske ceste d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.
Bina – Istra d.d.
EGIS Road Operation Croatia d.o.o.
Županijske uprave za ceste
Udruga županijskih uprava za ceste
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok dostave plana: 30. travnja 2018. godine
Rok provedbe: 31. svibnja 2018. godine
VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA
VATROGASNIH I OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA
34. a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave na području Republike Hrvatske Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i vatrogasnim zajednicama
županija, slijedom raščlambe troškova i učinaka (2 E) tijekom prethodnih pet godina planirat će opremanje,
osposobljavanje i sezonsko (dodatno) zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama radi
dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara. Dio tako zaposlenih
vatrogasca (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) isplanirati za djelovanje u okviru državnih sezonskih
interventnih vatrogasnih postrojbi.
b) Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama dostaviti na
evidentiranje, provjeru i odobrenje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije
do 15. svibnja 2018. godine, a u okviru raspoloživih €nancijskih sredstava. Plan rasporeda mora sadržavati popis
s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih sezonskih vatrogasaca za svaki pojedini mjesec.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, nakon raščlambe dostavljenih podataka odobrit će su€nanciranje
Projekta zapošljavanja sezonskih vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja za najviše 1.000
dodatnih sezonskih vatrogasaca s popisa (iznosa od 3.500,00 kuna bruto po vatrogascu u mjesecu punog
angažiranja) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. Rujna 2018. godine.
c) Vatrogasne zajednice županija dužne su organizirati i nadzirati provedbu Plana rasporeda zapošljavanja po
vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjesečne evidencije rada i tablično objedinjene popise
angažiranih sezonskih vatrogasaca kao i izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po
potpisivanju. Ako Vatrogasne zajednice županija imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih
vatrogasca, obvezne su zahtjeve za osposobljavanje uputiti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu
vatrogastva, zaštite i spašavanja i to do kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit
će se sukladno točki 47. ovog Programa.
Izvršitelji zadatka:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatska vatrogasna zajednica
Vatrogasne zajednice županija
Sudionici: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok: 15. svibnja 2018. godine (dostava planova)
Rok: 20. svibnja 2018. godine (odobrenje)

35. a) Temeljem izrađenih procjena i Operativnih planova zaštite od požara i pozitivnih rezultata provedbe
nastavit će se Projekti dodatne zaštite, odnosno ustrojavanje Sezonske interventne vatrogasne postrojbe (SIVP)
na ugroženim lokacijama, sukladno potrebama i procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.
b) U suradnji s vatrogasnim zajednicama županija i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
razmotrit će se mogućnost financiranja dislokacija dopunskih vatrogasnih snaga na način da troškove smještaja
i prehrane vatrogasnih snaga u Sezonskim interventnim vatrogasnim postrojbama osiguravaju primatelji
dislokacija, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dislokacije vatrogasnih snaga u
sjedištima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe – intervencijske vatrogasne postrojbe financiraju se iz
državnog proračuna Republike Hrvatske.
c) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatne lokacije na zahtjev
vatrogasne zajednice županije (sukladno ovjerenim županijskim procjenama ugroženosti, broju požara u
prethodnih pet godina i planovima zaštite od požara) na koje će se dislocirati vozilo s posadom, a pod uvjetom
da smještaj i prehranu za tako dislocirane vatrogasne snage osiguraju jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
d) Državna uprava za zaštitu i spašavanje će, na traženje Ministarstva obrane, dislocirati vatrogasna vozila s
posadama u vojne objekte radi zaštite istih od požara izvana.
e) Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo može odobriti i dodatnu popunu Sezonske
interventne vatrogasne postrojbe domicilnim profesionalnim vatrogascima u suradnji s nadležnom vatrogasnom
zajednicom županije, a na temelju procjene ugroženosti. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki
47. Ovoga Programa.
f) Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s vatrogasnim zajednicama
županije ažurirat će procjene i Operativne planove zaštite od požara te analizirati učinke navedenih Projekata
dodatne zaštite.
Izvršitelji zadatka:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Vatrogasne zajednice županija
Sudionici: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok izrade Procjene: 15. svibnja 2018. godine
Rok za ustroj postrojbi: 31. svibnja 2018. godine
36. a) Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području i potrebe ispomoći iz susjednih županija,
uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinog područja vatrogasnim snagama (javne
vatrogasne postrojbe i dobrovoljne vatrogasne postrojbe pojačane dodatnim sezonskim vatrogascima i
opremom), početkom ljetne požarne sezone izvršit će se upućivanje ispomoći dopunskim snagama (planska
dislokacija), odnosno dopuna vatrogasnih postrojbi na priobalju. Dislociranje snaga provodit će se u četiri
kombinacije (stalni pripadnici interventnih vatrogasnih
postrojbi – samostalno i združeno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnici javnih i
pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi združeno, te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
samostalno).
b) Prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, vatrogasne zajednice županija izvršit
će plansku dislokaciju dopunskih vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava na posebno ugrožena područja.
Sukladno odgovarajućem Pravilniku, izvršit će se i dodatna popuna Državne vatrogasne intervencijske postrojbe
(IVP Zadar, IVP Šibenik, IVP Split i IVP Dubrovnik) dislociranim vatrogasnim snagama i domicilnim profesionalnim
vatrogascima (koji udovoljavaju uvjetima Zakona o vatrogastvu i odgovarajućeg Pravilnika) u suradnji s
vatrogasnim zajednicama županija, što se regulira odgovarajućim uputama. Refundacija dijela sredstava izvršit
će se sukladno točki 48. ovog Programa.
c) Vatrogasne zajednice županija su dužne na dislokacije upućivati samo vatrogasce koji su opremljeni i koji
udovoljavaju odredbama članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata.
Izvršitelji zadatka:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Vatrogasne zajednice županija
Sudionici: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Rok: 15. svibnja 2018. godine

37. Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja i Hrvatska vatrogasna
zajednicaće planirati, pripremati i kontinuirano provoditi znanstveno – stručne skupove, seminare i programe za
dodatno osposobljavanje zapovjednika i članova operativnih vatrogasnih zapovjedništava prema izrađenom
Programu vođenja i zapovijedanja u vatrogastvu te pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu što
učinkovitije provedbe operativnih zadataka tijekom ovogodišnje požarne sezone. Državna uprava za zaštitu i
spašavanje – Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja će pripremiti i izraditi, odnosno prilagoditi programe
osposobljavanja.
Izvršitelji zadatka:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatska vatrogasna zajednica
župan, gradonačelnik, načelnik
Sudionici:
Ministarstvo obrane
Vatrogasne zajednice županija
Rok: 31. svibnja 2018. godine (za razinu županije i ostale JLS)
Rok: Trajno
VII. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Više izvršitelja zadatka
48. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne €nancijske troškove
priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade
projekata, studija, planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će
doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Programu aktivnosti.
49. Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i javnih
radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj
nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16).
50. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu
provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih €nancijskih izdataka.
b) U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2019.), temeljem raščlambe na kraju sezone,
subjekti – izvršitelji, ako se ukazala potreba, dužni su osigurati dostatna €nancijska sredstva za provedbu
zadataka.

