REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLIČNIK
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, br. 92/10) i članaka 52. Statuta Općina Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“,
broj 02/18) donosi

PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Poličnik u 2018. godini

I. U V O D
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“, br. 28/18) proizlaze
određene obveze i za jedinice lokalne samouprave. Sagledavajući obveze iz Programa, kao i
prosudbe ugroženosti od požara našeg područja, ovim Programom daje se osnovni naglasak
na preventivne i represivne mjere zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta u ljetnom
razdoblju.

II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI
1. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA
a) Plan zaštite od požara. Jedinice lokalne samouprave dužne su temeljem iskustava
iz protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova
zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
b) Stožer civilne zaštite Općine Poličnik će organizirati sjednice Stožera civilne
zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2018.
godini, na kojima je potrebno:
 razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada
za ovogodišnju požarnu sezonu,
 razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje
zadaća tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za







podmirenje troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na redovnu plansku i
eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka
i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske,
predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području,
predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom
području,
predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja
požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora
na teritoriju Republike Hrvatske,
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.

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
c) Agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina. Općinsko vijeće Općine Poličnik dužno je propisati i provesti mjere u dijelu koji se
odnosi na zaštitu od požara. Izvješće o provedenim propisanim mjerama, navedeni subjekti
dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i
spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.
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.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor i dostavu izvješća: 19. svibnja 2018.
d) Nadležna tijela Općine Poličnik sustavno će pratiti i nadzirati stanja
odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih
»divljih« odlagališta. 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.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok: 30. travnja 2018. godine
Rok za nadzor i dostavu izvješća: 19. svibnja 2018.
e) Plan motrenja, čuvanja i ophodnje. Općina Poličnik te 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 potrebno je usmjeriti na
održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi (prugama,
autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima,
naftovodima, dalekovodima i slično).

Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne
osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju. Financijska
sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu,
odnosno vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila i propisane
mjere, navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom Područnom uredu Državne
uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik,
Rok: 30. travnja 2018. godine (izrada i usklađivanje planova)
Rok za nadzor: 31. svibnja 2018. godine
f) Održavanje vatrogasne tehnike i opreme. Jedinice lokalne 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.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik,
Rok: 30. travnja 2018. godine (izrada i usklađivanje planova)
Rok za nadzor: 31. svibnja 2018. godine

III. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI U
SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
Hrvatske šume d.o.o., jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede,
Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba, Vatrogasne zajednice županija te
Ministarstvo obrane zajednički će planski definirati trajne preventivne aktivnosti u smislu
izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, a u skladu sa Zakonom o
šumama i šumskogospodarskim planovima.
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik
Rok provedbe: 30. travnja 2018. godine

IV. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne
financijske 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.
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.

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni
su izvršiti raščlambu provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih
financijskih izdataka.
U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2019.), temeljem raščlambe
na kraju sezone, subjekti – izvršitelji, ako se ukazala potreba, dužni su osigurati dostatna
financijska sredstva za provedbu zadataka.

Općinski načelnik
Davor Lončar
KLASA: 214-02/18-01/1
URBROJ: 2198/06-02-18-1
Poličnik, 11. travnja 2018. godine

