
Na temelju članka 3. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ 58/93) i članka 4. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2005. godini („Narodne novine“ 29/05), te na temelju članka 34. Statuta Županije Splitsko - 

dalmatinske (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” br. 11/01 i 7/03), na prijedlog 

Vatrogasne zajednice Splitsko – dalmatinske županije, Poglavarstvo Splitsko - dalmatinske županije 

na svojoj 72. sjednici održanoj 22. travnja 2005. godine, donijelo je 

 

 

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH 

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2005. 

GODINI ZA PODRUČJE  SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 

 

I 

OSIGURANJE NORMATIVNIH I OPĆIH PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA 

ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Plan za primjenu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2005. godini (u daljnjem tekstu PLAN) odnosi se na područje  Splitsko - 

dalmatinske županije. 

 

 

1. Poticati i požuriti izradu procjena i planova zaštite od požara gradova i općina na području Splitsko 

- dalmatinske županije koji to još nisu napravili, kako bi se temeljem istih magao napraviti cjeloviti 

plan zaštite od požara Splitsko - dalmatinske županije. Do izrade narečenog izvršiti usklađivanje svih 

podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara u gradovima i općinama. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA :  Predstavničko tijelo Splitsko - dalmatinske županije, gradova i općina  

(donošenje planova) i Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije,  

gradova i općina (usklađivanje podataka) 

 

SUDJELOVATELJ :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska i Vatrogasna zajednica  

Splitsko – dalmatinske županije, 

 

ROK :    Žurno 

 

 

2. Održavati sjednice Županijskog stožera - koordinacije za pripremu protupožarne sezone u 2005. 

godini, sastavljene od subjekata i sudionika provođenja mjera zaštite od požara. Na sjednicama 

usvojiti Plan rada Stožera, predložiti financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od 

požara i Plan aktivnog uključenja, s ažuriranim popisom svih subjekata zaštite od požara na području 

Županije u svrhu pravodobne pripreme protupožarne sezone.  

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko - dalmatinske županije, gradova i općina 

 

SUDJELOVATELJ :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Područni ured državne  

uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasna zajednica Splitsko –  

dalmatinske županije 

 

ROK :     od 31. ožujka do 15. lipnja 2005. godine 
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3. U gradovima i općinama Splitsko - dalmatinske županije, u kojima to nije provedeno, u  postojeće 

Stožere civilne zaštite uključiti vatrogasne zapovjednike tog područja. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina. 

 

SUDJELOVATELj :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska Područni ured državne  

uprave za zaštitu i spašavanje Vatrogasna zajednica Splitsko –  

dalmatinske županije  

 

ROK :    30. travnja 2005. godine  

 

 

4. Temeljem postavki Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2005. godini (u daljnjem tekstu Program aktivnosti), izraditi i donijeti Plan 

operativne provedbe Programa aktivnosti za područje Splitsko - dalmatinske županije te za to 

osigurati odgovarajuća sredstva.  

 

IZVRŠITELJ ZADATKA :  Poglavarstvo Splitsko - dalmatinske županije 

 

SUDJELOVATELJ :   Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje Vatrogasna  

zajednica Splitsko - dalmatinske županije 

 

ROK :    Žurno  

 

Plan operativne provedbe dostaviti Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje do 15. travnja 

2005. godine. 

 

 

5. Općine odnosno gradovi koji, sukladno člancima 11. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu još 

nisu propisali potrebne agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina dužni su takve mjere propisati u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

 

SUDJELOVATELJ :  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 

 

ROK :     30. travnja 2005. godine 

 

 

6. Sukladno članku 49. Zakona o šumama propisati koje se mjere zaštite od požara moraju poduzimati 

u šumama Splitsko - dalmatinske županije kojima ne gospodare pravne osobe. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

 

SUDJELOVATELJ :   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 

 

ROK :    30. travnja 2005. godine 
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7. Odazvati se i aktivno uključiti na zakazane sastanke s izvršiteljima i sudionicima u provedbi zadaća 

Programa aktivnosti na teme: 

 

a. razrada zadaća za sve sudionike iz Programa aktivnosti i 

b. rasprava po izvješćima izvršitelja i sudionika o do tada izvršenim zadaćama iz Programa 

aktivnosti i daljnjem tijeku priprema za sezonu. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje 

 

SUDJELOVATELJ :  Izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi Programa aktivnosti s područja  

Splitsko – dalmatinske županije 

 

ROK :    od 31. ožujka do 15. lipnja 2005. godine 

 

 

8. Temeljem analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora i usvojenog Plana operativne provedbe 

Programa aktivnosti Operativno zapovjedništvo za vođenje intervencija na razini Županije dužno je 

ažurirati planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara te dodatno razraditi 

odgovarajuće operativne planove aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara, razraditi 

sustav pripravnosti, stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti, kao i plansko uključivanje svih snaga 

i resursa u intervencije gašenja požara. U operativnim zapovjedništvima gdje je to nužno imenovati 

nove članove. Do navedenog roka održati sjednice operativnih zapovjedništava i na istima usvojiti 

plan rada. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA :  Županijski vatrogasni zapovjednik i Operativno vatrogasno  

zapovjedništvo Splitsko - dalmatinske županije 

 

SUDJELOVATELJ :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje 

 

ROK :    15. travnja 2005. godine 

 

 

9. U Splitsko – dalmatinskoj županiji pod predsjedanjem Župana održati sjednicu na kojoj će se 

raspraviti obveze iz Programa aktivnosti. Na sjednicu obavezno pozvati, uz gradonačelnike i 

načelnike općina, županijskog vatrogasnog zapovjednika i predstavnika Inspektorata PU Splitsko – 

dalmatinske, te Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 

IZVRŠITELJ ZADATSKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije 

 

SUDJELOVATELJI :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Područni ured državne  

uprave za zaštitu i spašavanje, Vatrogasna zajednica Splitsko –  

dalmatinske županije i Ured državne uprave u Splitsko –  

dalmatinskoj županiji 

 

ROK :    15. travnja 2005. godine 

 

O zaključcima sjednice izvjestiti Područni ured državne uprave za zaštitu I spašavanje najkasnije do 20. travnja 

2005. godine. 
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10. Za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara potrebno je 

izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje, donijeti mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog 

pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa 

opasnosti od nastanka požara. Izrađene planove i donesene mjere potrebno je dostaviti županijskom 

vatrogasnom zapovjedniku. 

 

Sredstva za izradu planova planova motriteljsko – dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili 

korisnici površine ili građevine kojima upravljaju. 

 

Sredstva za izradu planova motriteljsko – dojavne službe za prostore u vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju 

jedinice lokalne samouprave. 

 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode i zaštićenim 

područjima na području Županije 

“Hrvatske šume” d.o.o. 

 

SUDJELOVATELJ :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Ministarstvo poljoprivrede,  

    šumarstva i vodnog gospodarstva, Inspekcija zaštite prirode,  

Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Vatrogasna  

zajednica Splitsko – dalmatinske županije i Ovlaštenici prava lova 

 

ROK :    30. travnja 2005. godine   

 

Nadzor nad provedbom ove točke obavljaju nadležna inspekcijska tijela državne uprave, najkasnije do 15. svibnja 

2005. godine. 

 

Izrađene planove i propisane mjere dostaviti nadležnom Područnom uredu državne uprave za zaštitu i 

spašavanje te županijskom vatrogasnom zapovjedniku, najkasnije do 15. svibnja 2005. godine. 

 

 

11. Aktivno se uključiti u Program informativno promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja razine 

protupožarne kulture i upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje 

požari izazivaju. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i 

Županijskoj odluci o spaljivanju biljnog i drugog otpada. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Vatrogasna zajednica  Splitsko - dalmatinske županije. 

 

SUDJELOVATELJ :  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,  

    Turistička zajednica Splitsko - dalmatinske županije, „Hrvatske šume"  

d.o.o. i Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode i zaštićenim  

područjima na županijskoj razini  

 

ROK :    15. svibnja 2005. godine  
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12. Uključiti se u organizaciju informativno - savjetodavnih sastanaka s predstavnicima poglavarstava 

jedinica lokalne uprave i samouprave i drugih zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se 

razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara pred turističku sezonu 

sukladno obvezama proizašlim iz Programa aktivnosti.  

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje 

 

SUDJELOVATELJ :  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,  

Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina,  

Policijska uprava Splitsko – dalmatinska i Vatrogasna zajednica  

Splitsko – dalmatinske županije 

 

ROK :    15. svibnja 2005. godine 

 

 

13. Uključiti se u planirana savjetovanja i seminare za dodatno osposobljavanje zapovjednika 

operativnih zapovjedništava, te zapovjednike i članove zapovjedništava Civilne zaštite u svrhu 

učinkovitije provedbe svih planiranih aktivnosti. Samostalno planirati, pripremati i provoditi 

savjetovanja za svoje zapovjednike na županijskoj razini. 

 

IZVRŠITELJ ZADATAKA : Vatrogasna zajednica Splitsko - dalmatinske županije  

 

SUDJELOVATELJ :  Vatrogasne zajednice gradova, Javne vatrogasne postrojbe i  

Dobrovoljna vatrogasna društva 

 

ROK :    Trajno 

 

 

II 

 PLANIRANJE I PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI U SVRHU OTKLANJANJA 

OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA  I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 

 

14. “Hrvatske šume” d.o.o., u suradnji sa zapovjednicima postrojbi, vatrogasne zajednice općine, 

grada odnosno područja, dužne su izraditi godišnji Plan u skladu sa Šumsko – gospodarskom 

osnovom područja i pristupiti izgradnji protupožarnih prosjeka kroz posebno ugrožene šume 

Republike Hrvatske, a izgradnju dovršiti tijekom tekuće godine. S tim u vezi, obvezuju se “Hrvatske 

šume” d.o.o. da prilikom izrade Šumsko – gospodarske osnove područja (za razdoblje 2006. – 2015. 

izrada je u tijeku) utvrde dužine (km) i točne lokacije izgradnje protupožarnih prosjeka kroz posebno 

ugrožene šume i šumska zemljišta. 

 

Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva treba 

osigurati u proračunima gradova i općina na čijem se području nalaze šume, a za šume u državnom vlasništvu 

iz planiranih sredstava “Hrvatske šume” d.o.o. 
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IZVRŠITELJ ZADATKA :   "Hrvatske šume" d.o.o. (za šume u vlasništvu RH), i  

Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i  

općina (za šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba) 

 

SUDJELOVATELJI :   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog  

     gospodarstva, Područni ured državne uprave za zaštitu i  

spašavanje i Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske  

županije 

 

ROK :     trajno 

 

Nadzor provedbe ove zadaće obaviti će inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog 

gospodarstva do 15. lipnja 2005. godine. 

 

“Hrvatske šume” d.o.o. će ovogodišnji Plan (uz supotpis nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika) 

dostaviti Područnom uredu državne uprave za zaštitu i spašavanje do 30. travnja 2005. godine. 

 

 

15. JP "Hrvatske željeznice" dužne su uz prometne pravce koji prolaze Splitsko - dalmatinskom 

županijom, tretirati, čistiti pružni pojas od lako zapaljivih tvari odnosno tvari koje bi mogle izazvati 

požar i omogućiti njegovo širenje. Osigurati osmatranje i pravovremenu dojavu požara te upotrebu 

odgovarajućeg pružnog vozila (protupožarni vlak) sa dostatnom količinom sredstava za gašenje i 

opremom, kao i odgovarajućom posadom/ljudstvom za gašenje požara, te razraditi njegovo brzo 

uključenje u akcije gašenja požara. 

 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : JP "Hrvatske željeznice" 

 

SUDJELOVATELJI :  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,  

    Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje,  Policijska  

uprava Splitsko – dalmatinska i Vatrogasna zajednica Splitsko –  

dalmatinske županije 

 

ROK :    od 31. ožujka do 30. travnja 2005. godine 

 

ROK ZA PP VLAK :  od 01. lipnja do 30. rujna 2005. godine 

 

Godišnji plan čišćenja sa dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, turizma, 

prometa i razvitka. 

 

Nadzor nad provedbom ove zadaće obaviti će inspekcijske službe Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka 

do 15. lipnja 2005. godine. 

 

 

16. Hrvatska ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste te “Hrvatske autoceste” d.d. dužne su izraditi 

godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lako zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti – olakšati njegovo širenje uz javne prometnice koje prolaze kroz šume, 

razvrstane u visoki stupanj ugroženosti od požara, te one koje su od posebnog značaja. Osobitu 

pažnju potrebno je posvetiti na cestovne pravce lokalnog značaja, a koje su tijekom turističke sezone 

pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, kulturno – povijesnim 

lokalitetima i sl.). Temeljem navedenog godišnjeg plana provoditi redovna čišćenja cestovnog pojasa. 



 7 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : "Hrvatske ceste" d.o.o., Županijska uprava za ceste i “Hrvatske  

autoceste” d.d. 

 

SUDJELOVATELJI :  Policijska uprava Splitsko – dalmatinska, Područni ured državne  

uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  

i vodnog gospodarstva, "Hrvatske šume" d.o.o 

 

ROK IZRADE PLANA : 15. travnja 2005. godine 

 

ROK PROVEDBE :  31. svibnja 2005. godine 

 

Godišnji plan čišćenja i dinamiku izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora, turizma i 

razvitka. 

 

 

17. Za posebno zaštićena područja, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, park - šumu, 

zaštićeni krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture provoditi dodatne preventivne 

mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti, te sustavno poboljšavati zaštitu od požara 

određenu odgovarajućim planovima. 

 

Za provedbu ove točke treba osigurati dostatna financijska sredstva iz planiranih sredstava javnih ustanova i 

proračuna jedinica područne (regionalne) uprave. 

 

IZVRŠITELJ ZADATAKA: Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode i zaštićenim  

područjima Splitsko – dalmatinske županije, 

 

SUDJELOVATELJI :  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,  

    Policijska uprava Splitsko - dalmatinska 

 

ROK :    15. svibnja 2005. godine 

 

Nadzor nad provedbom ove zadaće obavit će inspekcija zaštite prirode i inspekcijske službe MUP-a do 15. lipnja 

2005. godine. 

 

 

18. Nadležna županijska tijela dužna su izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada, naročito u 

turističkim područjima. Posebnu pozornost posvetiti mjerama zaštite od požara, uređenja lokacija i 

zdravstvene zaštite, odnosno poduzimanju odgovarajućih mjera uređenja, osiguravanja, čuvanja ili 

zabrane uporabe tih odlagališta, odnosno ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih “divljih” 

odlagališta. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,  

    Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

 

SUDJELOVATELJ :  PU Splitsko - dalmatinska 

 

ROK :    31. svibnja 2005. godine 

 

Nadzor nad provedbom ove zadaće obavit će komunalne inspekcijske službe te inspekcijske službe Ministarstva 

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva do 15. lipnja 2005. godine. 
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19. “Hrvatska elektroprivreda” d.d. dužna je u okolici elektroenergetskih objekata i ispod trasa 

elektroenergetskih vodova koji prolaze područja razvrstana u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti 

od požara te one koje su od posebnog značaja, tretirati, odnosno čistiti prostor od lakozapaljivih tvari, 

odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. Obaviti nadzor nad 

provedbom mjera zaštite od požara na trasama i pripadajućim elektroenergetskim građevinama na 

priobalnim i otočnom području te narediti odgovarajuće mjere u cilju podizanja stupnja zaštite. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : “Hrvatska elektroprivreda” d.d. 

 

SUDJELOVATELJ :  Državni inspektorat, Policijska uprava Splitsko – dalmatinska i  

Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje 

 

ROK :    31. svibnja 2005. godine 

 

Plan čišćenja sa dinamikom izvršenja, odmah po donošenju, dostaviti Državnom inspektoratu. 

 

Nadzor nad provedbom ove zadaće obavit će službe Državnog inspektorata do 15. lipnja 2005. godine. 

 

 

III 

AKTIVNOSTI USMJERENE NA POBOLJŠANJE STANJA U SUSTAVU ZAŠTITE OD POŽARA 

 

a) USTROJSTVENE I ORGANIZACIJSKE MJERE  

 

20. U svim gradovima, odnosno općinama u Županiji sukladno točki 10. Programa aktivnosti, ustrojiti 

motriteljsko – dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara te osigurati 

financijska sredstva potrebna za rad takve službe. Također, u svim gradovima i općinama prije i 

tijekom turističke sezone, temeljem spomenutih planova ustrojiti i opremiti potrebnom opremom 

izviđačko – preventivne ophodnje, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih 

izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. 

Poradi usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području Županije obvezno uključivati 

vatrogasne zapovjednike VZ, DVD ili JVP. Temeljem indeksa opasnosti, u danima velikog i vrlo 

velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora obvezno planirati i 

provoditi danonoćno dežurstvo, odnosno provoditi povećanje broja ophodnji i broja ekipa. Za 

građevine i površine koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću 

čuvarsku službu. 

 

U proračunima gradova i općina te iz planiranih sredstava “Hrvatske šume” d.o.o. treba osigurati potrebna 

financijska sredstva za provedbu ove točke.  

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, grada i općine i  

„Hrvatske šume“ d.o.o., Javne ustanove za upravljanje parkovima  

prirode i zaštićenim područjima u Splitsko – dalmatinskoj županiji 

 

SUDJELOVATELJI :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Policijska  

uprava Splitsko – dalmatinska, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  

i vodnog gospodarstva, Poljoprivredna inspekcija, Inspekcija zaštite  

prirode i VZ Splitsko - dalmatinske županije 

 

ROK :    31. svibnja 2005. godine 
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Usklađeni županijski  plan motriteljsko – dojavne službe, izviđačko – preventivnih ophodnji i popis građevina i 

površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje dostaviti Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku najkasnije do roka predviđenog za provedbu ove točke. 

 

b) LJUDSKI I MATERIJALNO TEHNIČKI RESURSI 

 

21. Temeljem zaključka Vlade RH o provedbi Programa aktivnosti za 2004. godinu, u svezi s „Pilot 

projektom Korčula“, takav model zaštite proširit će se i dodatno primijeniti i na druga posebno štićena 

područja priobalja. Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova će 

shodno tome, u suradnji s Županijskim vatrogasnim zapovjednikom Splitsko – dalmatinskim izraditi 

Procjenu i potrebe posebno ugroženih područja u našoj Županiji. 

 

U Državnom proračunu za 2005. godinu (pozicija Programa aktivnosti) osiguran je dio financijskih sredstava za 

tu nemjenu. 

 

Za provedbu ove točke dio potrebitih financijskih sredstava osigurati i u proračunima gradove i općina na čijem 

području se ustrojava privremena jedinstvena vatrogasna postrojba. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA :  Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

 

SUDJELOVATELJ :   Poglavarstva gradove i općina, Policijska uprava Splitsko –  

dalmatinska i Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske  

županije 

 

ROK IZRADE PROCJENE :  31. svibnja 2005. godine 

 

ROK ZA USTROJ POSTROJBI : 15. lipnja 2005. godine 

 

 

22. 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, planirati načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe 

prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje OS RH – 

NOS HRM (s odgovarajućim sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom). 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

 

SUDJELOVATELJ :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo  

obrane i Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske županije 

 

ROK :     15. svibnja 2005. godine 

 

Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), odmah po 

isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i 

Županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 
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23. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, 

opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi oštećenu 

opremu i tehniku. Temeljem navedenog zapisnika, načiniti selekciju i procjenu popravka te planirati i 

provesti sanaciju nužne opreme i tehnike. 

 

U Državnom proračunu za 2005. godinu (pozicija Programa aktivnosti) osigurane je dio financijskih sredstava 

za tu namjenu. 

 

Za provedbu ove točke osigurati potrebna financijska sredstva i u proračunima županija, gradova i općina. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA :  Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina i  

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

 

SUDJELOVATELJ :  Ministarstvo obrane i Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske  

županije 

 

ROK :    31. svibnja 2005. godine 

 

 

24. Temeljem procjena ugroženosti, sukladno planovima zaštite od požara Županije, grada i općine 

osnovati, ustrojiti i opremiti utvrđeni broj vatrogasnih postrojbi s odgovarajućom opremom. Radi 

mogućeg dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara, 

odnosno za potrebe gašenja požara, planirati dodatno zapošljavanje sezonskih gasitelja u vatrogasnim 

postrojbama te dodatno osposobljavanje i opremanje istih (samo tijekom ljetne sezone). Tako 

zaposlene vatrogasce dodatno osposobiti i opremiti potrebnom opremom. Na područjima za koje se 

ustrojavaju privremene jedinstvene vatrogasne postrojbe iz točke 30. Programa aktivnosti, dio 

zaposlenih gasitelja biti će u službi navedene postrojbe. 

 

U Državnom proračunu za 2005. godinu (pozicija Programa aktivnosti) osiguran je dio financijskih sredstava za 

tu namjenu. 

 

U proračunu Županije, gradova i općina, za opremanje i djelovanje vatrogasnih postrojbi i dodatno zaposlenih 

gasitelja osigurati potrebna financijska sredstva (najmanje na razini prošle godine). 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina  

 

SUDJELOVATELJ :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Policijska  

uprava Splitsko – dalmatinska, "Hrvatske šume" d.o.o. i Vatrogasna  

zajednica Splitsko – dalmatinske županije 

 

ROK :     31. svibnja 2005. godine  

 

Plan rasporeda po vatrogasnim postrojbama, broj i popis s osnovnim podacima o gasiteljima predviđenih za 

privremeno zapošljavanje te program dodatnog osposobljavanja i opremanja dostaviti na suglasnost Državnoj 

upravi za zaštitu i spašavanje najkasnije do 30. travnja 2005. godine. 



 11 

 

25. Temeljem procjena opasnosti od požara na priobalnom području te moguće ispomoći susjednih 

županija, a uzimajući u obzir organiziranost vatrogastva i pokrivenost pojedinih područja 

vatrogasnim snagama (JVP i DVD pojačane dodatno uposlenim sezonskim gasiteljima) i opremom, 

utvrditi vatrogasne snage i potrebnu vatrogasnu tehniku, opremu i sredstva, koja će se iz 

unutrašnjosti, početkom ljetne sezone planski dislocirati na posebno ugrožena područja. Navedene 

vatrogasne snage, prije njihova upućivanja na ugrožena područja, osposobiti za gašenje požara na 

otvorenom prostoru mediteranskog područja. 

 

U Državnom proračunu za 2005. godinu (pozicija Programa aktivnosti) osiguran je dio financijskih sredstava za 

ovu namjenu. Za prihvat i djelovanje navedenih vatrogasnih snaga osigurati potrebna financijska sredstva i u 

proračunima gradova i općina. 

 

IZVRŠITELJ ZADATKA : Vatrogasna zajednica Splitsko - dalmatinske županije  

 

SUDJELOVATELJ :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Poglavarstva  

gradova i općina na čije područje se snage upućuju, Policijska uprava  

Splitsko – dalmatinska i Hrvatska vatrogasna zajednica  

 

ROK :    31. svibnja 2005. godine 

 

 

26. Temeljem Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike 

Hrvatske za razinu Županije, gradova i općina razraditi planove angažiranja (ljudskih, materijalnih i 

tehničkih resursa) pri složenijim događajima, odnosno ažurirati postojeće planove.  

 

Izvršitelj zadatka : Poglavarstvo Splitsko – dalmatinske županije, gradova i općina 

 

Sudjelovatelji :  Područni ured državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo obrane i  

Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske županije 

 

Rok :   30. travnja 2005. godine  

 

Planove angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa pri složenijim događajima, potrebno je do 15. 

svibnja dostaviti Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku. 

 

 

IV 

IZVJEŠĆIVANJE 

 

27. Vatrogasna zajednica Splitsko – dalmatinske županije zadužuje se u ime Splitsko – dalmatinske 

županije za koordinaciju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, kao resornim tijelom iz 

područja zaštite i spašavanja u praćenju, usmjeravanju i usklađivanju aktivnosti vezanih uz provedbu 

ovoga Plana. 

 

Izvršitelji zadataka i sudjelovatelji, obvezuju se o svim obavljenim aktivnostima iz ovog Plana  izvijestiti 

Državnu upravu za zaštitu i spašavanje najkasnije do 5. travnja i 5. srpnja 2005. godine. 

 

Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje do 15. travnja 2005. godine dostaviti ime i prezime, funkciju i broj 

telefona osobe zadužene za koordinaciju po Programu aktivnosti. 
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V 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

39. Ovaj PLAN bit će dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima, nakon što ga donese 

Poglavarstvo Splitsko - dalmatinske županije. 

 

40. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko - 

dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 022-04/05-02/115 

URBROJ: 2181/01-02-05-1 

Split, 22. travnja 2005. 
 

         ŽUPAN 

 

 

 

           Kruno Peronja, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA PROVEDBU PROGRAMA AKTIVNOSTI 

U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA RH U 2005. 

GODINI NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 

 

Red.b

r. 

OPIS POZICIJE PO PLANU Iznos u kunama  

1. Upošljavanje 80 sezonskih vatrogasaca 1.200.000,00 

2. Liječnički pregledi sezonskih vatrogasaca 24.000,00 

3. Osiguranje za slučaj nesreće na radu 25.000,00 

4. Osobna oprema (odore, cipele, kaciga,čizme) 160.000,00 

5. Troškovi prijevoza na posao I s posla  180.000,00 

6. Troškovi provedbe plana intervencija kod  

velikih požara (snage koje angažira Županijski 

vatrogasni zapovjednik) i priprava tehnike 

200.000,00 

7. Povećani nadzor  10.000,00 

 U  K  U  P  N  O  : 1.799.000,00 

 


