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Na temelju članka 13. stavka 4. i 5. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, 

broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske 

županije, (Zaključak, KLASA: 021-04/15-02/60; Urbroj: 2181/1-01-15-1 od 21. ožujka 2015.) 

i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije 

na 19. sjednici, održanoj 28. svibnja 2015., donijela je  

 

 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija  

Splitsko-dalmatinske županije za 2015./2016.  

 

I. 

 

 U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija), 

Županijska Skupština Splitsko-dalmatinske županije donosi Provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2015/16. g.(u 

daljnjem tekstu: Plan) kao dugoročniji Plan koji obuhvaća i  Godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2015 

odnosno 2016. g., izrađen temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Procjena), uz sudjelovanje Ministarstva 

unutarnjih poslova-Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Vatrogasne zajednice Splitsko-

dalmatinske županije. 

 

II. 

 

 Ovim Planom propisuju se tehničke i organizacijske mjere koje je potrebno provesti, 

kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara i tehnoloških eksplozija smanjila na 

najmanju moguću razinu na području Županije, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u 

Procjeni. 

 

III. 

 

 Temeljem Zaključka, djelomično utvrđenog činjeničnog stanja (jer je Procjena 

izrađena na bazi 56,4 % odnosno 40 % prikupljenih dokumenata niže razine), stručne obrade 

činjeničnih podataka i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene, utvrđene su 

mjere koje  je potrebno provesti kako bi se opasnost od  nastajanja i širenja požara i 

tehnoloških eksplozija smanjila na najmanju moguću razinu. 

Stoga, dužni su  svi subjekti odnosno nosioci koji sudjeluju u zaštiti od požara i tehnološki 

eksplozija svatko u domeni svoje nadležnosti provesti sve  zakonom propisane tehničke i 

organizacijske mjere, s ciljem unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.  

Posebno se ističe provedba  sljedećih  mjera iz Procjene, s naznakom izvršitelja i vremena 

izvršenja zadaća i to kako slijedi: 

 

1. TEHNIČKE MJERE 

 

1.1 Vatrogasna oprema i tehnika 

 

1.1.1 Da bi vatrogasne postrojbe mogle učinkovito i efikasno  obavljati vatrogasnu djelatnost 
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na području društvene zajednice potrebno ih je opremiti s minimumom tehničke opreme i 

sredstava propisanih  Pravilnikom o minimumu  tehničke opreme i sredstava  vatrogasnih 

postrojbi donesenih sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Minimum tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi propisuje se za postrojbe koje sukladno odredbama Zakona 

djeluju kao javne vatrogasne postrojbe. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine i pravne osobe;  tijekom 2015. g. 

 

1.1.2 Sukladno kategorizaciji, HŽ kolodvor Split treba opremiti s cestovnim-šinskim vozilom 

za gašenje požara i spašavanje ljudi na željezničkoj pruzi i uz  istu (područje Županije). 

 

Izvršitelj: Hrvatske željeznice; tijekom 2015. g. 

 

1.1.3 Osigurati plovilo (brod) za intervenciju na moru i otocima (za gašenje požara, prijevoz 

gasitelja i tehnike na otoke te sprječavanje ekološkog zagađenja) 

 

Izvršitelj: Županija; tijekom 2015. g. 

 

1.2 SMJEŠTAJ OPREME I TEHNIKE 

 

Za potrebe uspješnog djelovanja vatrogasnih postrojbi-vatrogasaca potrebno je osigurati 

odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, prostor za boravak vatrogasca, prostor za 

spremanje odjeće, obuće, opreme, vozila i tehnike te prostor za vježbanje vatrogasca-

spremnosti i drugi potrebni prostor. 

 

Izvršitelj: Gradovi: Stari Grad, Vrgorac i Solin te općine: Marina, Dugi Rat, Bol i Jelsa    

                  tijekom 2016. g. 

 

1.3. SREDSTVA VEZE, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA 

 

Za učinkovito i uspješno djelovanje postrojbi-vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja, početka 

intervencije, gašenja i lokalizacije požara potrebno je osigurati određeni broj stabilnih, 

mobilnih i prijenosnih radio uređaja i telefonskih linija (posebno fiksnu telefonsku liniju u 

vatrogasnoj postrojbi), te određeni broj  mobilnih linija po zahtjevu vatrogasnih postrojbi 

(povremeno). 

 

Izvršitelj: Vatrogasne postrojbe (gradovi i općine koje imaju osnovane vatrogasne 

postrojbe); kontinuirano. 

 

 

1.4. MJERE U PRAVNIM OSOBAMA 

 

 

1.4.1 Pravne osobe I. i II. kategorije ugroženosti od požara koje imaju obvezu organiziranja 

profesionalne vatrogasne postrojbe ili vatrogasno dežurstvo s propisanim brojem 

profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca prema odrednicama Rješenja o razvrstavanju 

građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara izdanog od 

MUP-a RH, a tu obvezu nisu ispunili, moraju to provesti u što kraćem roku. 

 

Izvšitelj: Pravne osobe; tijekom 2015. g. 
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1.4.2 Pravne osobe koje su razvrstane u III. ili IV. kategoriju ugroženosti od požara, a koje do 

sada nisu izradili opći akt odnosno Pravilnik o zaštiti od požar isti moraju izraditi što prije, a 

za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara moraju rasporediti radnika koji je obvezan 

položiti stručni ispit po posebnom propisu. 

 

Izvršitelj: Pravne osobe; tijekom 2015. g. 

 

1.4.3 Vatrogascima mora biti omogućen pristup rampama i prilazima pravnih  osoba  te isti 

moraju biti u posjedu ključeva. 

 

Izvršitelj: Pravne osobe; kontinuirano 

 

1.4.4 U naseljima gdje ne postoji hidrantska mreža, usporedo s izvođenjem vodovodne mreže, 

potrebno je postavljati  hidrante sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara.  

 

Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano 

 

1.4.5 S obzirom na utvrđeno stanje vanjske hidrantske mreže potrebno je u što kraćem 

mogućem roku zahtijevati od distributera redovito provođenje ažuriranja podataka o vanjskoj 

hidrantskoj mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog 

snimanja vanjskih hidranata i ucrtavanje lokacija hidranata  kao i segmente naselja ucrtati na 

A3 papir i isto dostaviti na korištenje središnjim (stožernim) vatrogasnim postrojbama; 

 

Izvršitelj: Komunalne organizacije (distributeri); tijekom 2015. g.  

 

1.4.6 U svim naseljima potrebno je dovesti u funkciju vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje 

požara, na mjestima podzemnih hidranata koji se ne nalaze na cestovnoj prometnici, postupno 

prema mogućnostima jedinice lokalne samouprave i uprave i kod rekonstrukcije mjesne  

vodovodne mreže moraju se ugraditi nadzemni hidranti sukladno Pravilniku o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara;  

 

Izvršitelj: Gradovi,  općine, komunalne organizacije (distributeri);  kontinuirano. 

 

1.4.7 Na području jedinica lokalne samouprave u naseljima gdje je izvedena vodovodna 

mreža potrebno je izvesti vanjsku hidrantsku mrežu u ulicama u kojima ista do sada nije 

izvedena, sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara; 

 

Izvršitelj: Gradovi,  općine, komunalne organizacije (distributeri);  kontinuirano. 

 

1.4.8 Osigurati količine i tlakove u javnoj hidrantskoj mreži sukladno Pravilniku o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara, ovisno o stanju hidrantske mreže. 

 

Izvršitelj: Komunalne organizacije (distributeri);  kontinuirano. 

 

1.4.9 Tehničke značajke vanjske hidrantske mreže za gašenje požara moraju se provjeravati u 

zadanom vremenu i na način propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava 

zaštite od požara. 
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Izvršitelj: Komunalne organizacije (distributeri);  kontinuirano. 

 

1.5  URBANISTIČKE MJERE 

 

U prostornoj-planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim zakonom 

i podzakonskim aktom,  ovisno o razini prostornog plana potrebno je posebno evidentirati i 

obraditi mjere u svrhu procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sukladno 

važećim propisima. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine i Županija; kontinuirano. 

 

1.6. MJERE VEZANE UZ KOLIČINU VODE (KOLIČINA VODE, HIDRANTSKA  

       MREŽA I OSTALI IZVORI) 

 

1.6.1 Minimalno potrebne količine vode za gašenje požara  i tlaka u hidrantskoj mreži, 

potrebno je osigurati sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

 

Izvršitelj: Komunalne organizacije (distributeri);  kontinuirano. 

 

1.6.2 Vanjsku hidrantsku mrežu, potrebno je izgraditi, obzirom na utvrđeno postojeće stanje 

po gradovima i općinama, a  opisano u procjenama gradova i općina kao i u ovoj Procjeni,  

odnosno, urediti u pravilu u  svim naseljima gradova i općina na način da udovoljava 

propisanim zahtjevima iz Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. 

 

Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano. 

 

1.6.3 Potrebno je izgraditi-urediti građevinu za pristupe i prilaze vatrogasnim vozilima na 

stalnim izvorima vode (zahvat na crpnim stanicama, vodospremama, izvorištima, bunarima, 

koritima rijeka i uz morsku obalu) za gašenje požara, koji popis je dat u procjeni gradova i 

općina. 

 

Izvršitelj: Gradovi i općine; kontinuirano. 

 

 

1.7. MJERA ZAŠTITE POSEBNO UGROŽENIH GRAĐEVINA I PROSTORA 

 

1.7.1  Pri projektiranju izgradnje industrijskih građevina u sklopu industrijskih (tvorničkih) 

kompleksa, dvorišta, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i lokacijskoj dozvoli, 

potrebno je osigurati vatrogasne pristupe, optimalan razmještaj građevina uvažavajući pritom 

posebno zahtjeve tehnološkog procesa, požarno opterećenje i vatrootpornost nosive 

konstrukcije kao i važeću zakonsku osnovu koja regulira prostorno uređenje, građenje, zaštitu 

od požara i zaštitu na radu. 

 

Izvršitelj: Pravne osobe; kontinuirano. 

 

1.7.2 Skladištenje odnosno gospodarenje otpadom provoditi na način kojim se ne dovodi u 

opasnost ljudsko zdravlje i kojim se ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš. Skladištenje i 

gospodarenje otpadom treba se provoditi u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju 

otpadom kako bi se spriječio,  odnosno manjio rizik od nastajanja požara i eksplozije. 
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Izvršitelj: Pravne osobe; kontinuirano. 

 

1.7.3 Prijevoznici odnosno distributeri opasnih tvari (zapaljivih tekućina i plinova) u 

distribuciji opasnih tvari (u cestovnom prometu, željezničkom prometu, prometu morem i 

zračnim prometom) dužni su se u prijevozu tih tvari  pridržavati uvjeta propisanim Zakonom 

o prijevozu opasnih tvari. 

 

Izvršitelj: Pravne osobe; kontinuirano. 

 

1.7.4 Na otvorenom prostoru, šumama i šumskom zemljištu potrebno je provoditi tehničko 

preventivno uzgojne i druge mjere te mjere zaštite od požara u cilju smanjenja opasnosti od 

nastanka i brzog širenja požara i ranog otkrivanja  i dojava požara kao i pravovremenog 

djelovanja u gašenju požara sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara. 

 

Izvršitelj: Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, ovlaštenici drugih  

                  prava na šumama i šumskom zemljištu te Hrvatske šume d.o.o., Županija,  

                  gradovi  i općine; kontinuirano.  

 

 

1.7.5 Izgradnja i uređenje šumskih putova, odnosno šumskih prosjeka na šumskim i 

poljoprivrednim područjima gdje je otežan odnosno onemogućen pristup vatrogasnim 

vozilima i tehnikom. 

 

Izvršitelj: Hrvatske šume, gradovi, općine i Županija; kontinuirano. 

 

1.7.6 Sva odlagališta otpada, legalna i ilegalna,  koja ne zadovoljavaju uvijete utvrđene 

Pravilnikom  o načinu i uvjetima odlaganjima otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada, potrebno je sanirati, zatvoriti odnosno odlagališta otpada za koje postoje 

odobreni planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja zadovoljavaju uvijete Pravilnika, mogu se 

koristit do uspostave Županijskog centra gospodarenjem otpadom. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine i pravne osobe; tijekom 2015/2016. g. 

 

2. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

2.1. VATROGASNE POSTROJBE 

 

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, vatrogasna društva i vatrogasne 

zajednice kao  stručne i humanitarne organizacije u provedbi preventivnih mjera zaštite od 

požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i  imovine ugroženih požarom i 

eksplozijom, pružanje tehničke pomoći i obavljanje drugih poslova u nesrećama, a što je 

propisano Zakonom o vatrogastvu, Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih 

postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske slijedom čega je potrebno: 

- preispitati, odnosno ustrojiti vatrogasne postrojbe na području županije  

temeljem Zakona o vatrogastvu, Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi 

na teritoriju Republike Hrvatske, Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava 

vatrogasnih postrojbi i zahtjevima iz procjena općina i gradova. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine, pravne osobe, VZ SDŽ i Županija; kontinuirano. 
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2.2 NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA 

 

2.2.1 Zakonom o zaštiti od požara propisana je izrada i obveza usklađenja (s rokom od 

najmanje 5 g. s novonastalim uvjetima)  Procjene za područje gradova i općina te županije. 

 

Izvršitelj: Gradovi i općine; tijekom 2015. g., a Županija postupno tijekom 2015/2016.g 

 

2.2.2  Izrada odnosno ažuriranje planova zašite od požara gradova, općina i županije temeljem 

izrađenih i ažuriranih procjena. 

 

Izvršitelj: Gradovi općine i županija; tijekom 2015. odnosno 2016. g. 

 

 

2.2.3 Izrada godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područja gradova, 

općina i područja županija. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine i Županija; tijekom 2015/2016. g. 

 

 

2.2.4  Županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske šume d.o.o., dužni su izraditi planove 

motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog 

pristupa i boravka na tim područjima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog rizika 

od nastanka požara temeljem planova operativne provedbe programa aktivnosti za građevine i 

otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara  

 

Izvršitelj: Kao u tekstu; tijekom 2015. g. 

 

 

2.2.5 Pravne osobe koje su svrstane u I., II., III., i IV. kategoriju opasnosti, a nisu izradile 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, odnosno opći akt o zaštiti od požara, 

dužne su iste izraditi, odnosno donijeti 

 

Izvršitelj: Pravne osobe; tijekom 2015. g. 

 

 

2.3. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJIVANJA OPASNOSTI OD  

       NASTANKA ŠIRENJA POŽARA 

 

Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Vatrogasnom zajednicom te vatrogasnim postrojbama 

dužne su izraditi plan izgradnje protupožarnih prosjeka i putova u skladu s šumskom-

gospodarskom osnovom područja i pristupiti izgradnji i redovitom održavanju istih te izgraditi 

rezervoare za vodu kapaciteta 100.000 litara na međusobnoj udaljenosti ne većoj od 5 km.  

(prioritetno na posebno ugrožene šume sukladno propisima); 

 

Izvršitelj: Hrvatske šume d.o.o. izrada plana; tijekom 2015. g., a realizacija po planu.  
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2.4 ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE 

 

2.4.1 Županija, gradovi i općine u svojim proračunima moraju osigurati (izdvojiti) 

sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasca prema mjerilima utvrđenim Zakonom o 

vatrogastvu i uplatiti ih na račun vatrogasne zajednice ili dobrovoljnih vatrogasnih 

društava tamo gdje nema Vatrogasne zajednice. 

 

Izvršitelj: Gradovi, općine i Županije;  tijekom 2015/2016. g. 

 

 

2.4.2 Organizirati  i poduzimati zaštitne mjere na minski sumnjivom području te označiti 

znakovima opasnosti, te voditi brigu o održavanju znakova.   

 

Izvršitelj: Županija i VZ SDŽ; kontinuirano. 

 

2.4.3 VZ SDŽ u suradnji s nadležnim tijelom Županije (stručna služba Županije), redovito 

jednom godišnje prati donošenje, odnosno reviziju procjena i planova s područja planova 

zaštite od požara  i tehnoloških eksplozija gradova i općina te realizaciju ovog plana i po 

potrebi izvještava nadležna tijela. 

 

Izvršitelj: Županija i VZ SDŽ; tijekom 2015/2016. g. 

 

 

IV. 

 

              Nadležno tijelo Županije upoznat će sve subjekte odnosno nosioce koji sudjeluju u 

zaštiti od požara i tehnoloških eksplozija, da svatko u domeni svoje nadležnosti provede 

tehničke i organizacijske mjere propisane zakonom, procjenom i sadržajem ovog Plana kao 

izvršitelja zadaća direktno i/ili posredno. 

 

 

V. 

 

              Sredstva za provedbu obveza županije koja proizlaze iz ovog plana osigurat će se 

Proračunom županije za razdoblje 2015. odnosno 2016. 

 

 

VI. 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za 

područja gradova/općina donose gradovi/općine temeljem Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za svoje područje i ovog Plana. 

 

 

VII. 

 

Skupština Splitsko-dalmatinske županije po ocjeni (prijedlogu) nadležnog tijela 

Županije razmatra izvješće o stanju provedbe ovog Plana. 
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VIII. 

 

Ovaj Plan objavit će se na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 XI. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

 

KLASA: 021-04/15-02/113 

URBROJ: 2181/1-01-15-1 

Split, 28. svibnja 2015.  

 

 PREDSJEDNIK  

                                                                                  ŽUPANIJSKE  SKUPŠTINE 

 

 

 

                                                                                  Petroslav Sapunar, prof., v.r. 

 

 

 


