
Temeljem točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini („Narodne novine”, broj 43/12),  

Stožer zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 03. svibnja 2012. 

godine,  donio je  

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 

PODRUČJE SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 

Točka 1. 

 

 Obvezuje se Župan za provedbu točke 1., 2., 3., 4., 22., 33., 34. i 36  iz Programa 

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

2011. godini (u daljnjem tekstu Program aktivnosti ), te da dostavi izvješće o realizaciji istih 

Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split, prema sljedećim rokovima:  

 

  

 

 

 

 

Točka 2. 

 

 Obvezuju se gradonačelnici i općinski načelnici za provedbu točke 1., 2., 3., 4., 22, 33, 

34 i 36 iz Programa aktivnosti, te da dostave izvješće o realizaciji istih Područnom uredu za 

zaštitu i spašavanje Split, prema sljedećim rokovima:  

 

  

 točke 1., 2., 3.,4 i 36 do 30. travnja 

 točke 22 i  34 do 15. svibnja 

 točka 33. do 31. svibnja 

 

Točka 3. 

 

      Državna uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za provedbu točaka  11., 12.,13., 14., 15.,  

26. ,27, 28., 37., 38., 39., 40, 44.,48., 54. i 56 Programa aktivnosti. 

    

Točka 4. 

       

      Obvezuje se Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije za provedbu točke 5., 6., 7., 

9., 12., 36.,37., 38.,39.,48.,49.,50 i 51iz Progrrama aktivnosti, te da dostave izvješće o realizaciji 

istih Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split, prema sljedećim rokovima:  

 

 

 točke 5.,7., 9.,  36.,38.,48., do 30. travnja 

 točka 6.,12.,37.,39 do 15. svibnja 

 točka 48.,49.,50 i 51. kontinuirano 

 

  

Točka 5. 

 

       Hrvatska vatrogasna zajednica nadležna je za provedbu točke 7 i 26. iz  Programa aktivnosti. 

Točka 6. 

 

točke 1., 2., 3.,4 i 36. do 30. travnja 

točke 22 i  34. do 15. svibnja 

točka 33. do 31. svibnja 
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      Obvezuju se Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split ( šumarije – Split, Sinj, Imotski, 

Makarska, Vrgorac, Brač i Hvar )  za provedbu točke 4.,  17., 33 i 35. Programa aktivnosti, te 

da dostave izvješča o realizaciji istih Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split i 

Županijskom vatrogasnom zapovjedniku prema sljedećim rokovima: 

 

točke  4. i 17. do 30. travnja  

točka   35. do 15. svibnja  

točka  33. do 31. svibnja  

       

 Točka 7. 

       

      Obvezuje se javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i 

zaštićenim područjima na županijskoj razini za provedbu točki 4., 21., 27. i 33. iz Programa 

aktivnosti, te da dostave izvješća o realizaciji istih Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split 

i Županijskom vatrogasnom zapovjedniku prema sljedećim rokovima: 

 

 točka  4. do 30. travnja  

 točka  21. do 15. svibnja  

 točka  33. do 31. svibnja  

 točka  27. do 31. prosinca 

       

Točka 8. 

       

      Obvezuju se HŽ Holding d.o.o. za provedbu točke 19. Programa aktivnosti. 

      

Točka 9.       

 

      Obvezuju se Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste za 

provedbu točke 20. iz Programa aktivnosti. 

 

Točka 10. 

       

      Obvezuje se Hrvatska elektroprivreda d.d. za provedbu točke  23. iz Programa aktivnosti, te 

da dostavi izvješće o realizaciji istih Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Split prema 

sljedećim rokovima:  do 30. travnja. 

         

Točka 11.  

       

      Obvezuje se Hrvatska gorska služba spašavanja za provedbu točke 42. iz programa 

aktivnosti. 

       

Točka 12. 

       

      Ministarstvo kulture nadležno je za provedbu točke 25. iz Programa aktivnosti. 

 

 

 

 

Točka 13. 
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       Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, nadležno je za provedbu točaka 10., 19.,  

20.,25 i 30. iz Programa aktivnosti. 

 

Točka 14. 

       

      Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nadležno je za provedbu 

točke 21. i 24. iz Programa aktivnosti. 

       

Točka 15.  

       

      Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za provedbu točaka 24., 25., 38. i 46. iz  

Programa aktivnosti. 

 

Točka 16.  

       

      Ministarstvo obrane nadležno je za provedbu točaka 8., 18., 26., 32.,  41., 42., 43., 44.,45 i 

47. iz  Programa aktivnosti. 

 

Točka 17.  

 

     Ministarsvo poljoprivrede nadležno je za provedbu točke 25. Programa aktivnosti. 

 

Točka 18.  

       

      Državni hidrometeorološki zavod nadležan je za provedbu točke 29. iz Programa aktivnosti. 

       

Točka 19.  

       

      Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. nadležna je za provedbu točke 16. iz Programa 

aktivnosti. 

 

Točka 20. 

     

  Hrvatski centar za razminiranje nadležan je za provedbu točke 9. iz Programa aktivnosti.     

 

Točka 21. 

 

 Ministarstvo zdravlja nadležno je za provedbu točke 31. Programa aktivnosti. 

 

Točka 22.  

       

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije” 

 KLASA: 214-02/12-01/01 

 URBROJ: 2181/1-02-12-6 

 Split, 03. svibnja 2012.                                                                                                                                                

                                                                                                                  NAČELNIK STOŽERA 

       

 

                       

               Luka Brčić, prof., v.r. 


