PLAN
OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT
U 2017. GODINI

Dugi Rat, travanj 2017.g.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/01, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 12.
stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine“,
broj: 92/10), te točke II. 3. prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
(„Narodne novine“, broj: ___/17), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine
Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 54. sjednici održanoj 12 . travnja
2017. godine donosi

PLAN

OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. GODINI
I. NORMATIVNE I OPCE ODREDNICE
1.
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 Općine Dugi Rat u 2017. godini.
2.
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području
Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na prijedlogu Programa
kojeg je u postupku donošenja od strane Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji
se odnosi na područje Općine Dugi Rat kao jedinice lokalne samouprave. Plan se
temelji i na Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju
Republike Hrvatske (NN br. 25/01), Plan se temelji i na odredbama čl. 11. i 13.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15) te odredbama
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03 i 33/14).
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz
Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Dugi Rat, temeljem iskustava
stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.
3.
Općina Dugi Rat je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dugi Rat,
sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije ("NN" br. 35/94) (“NN” br. 35/94). Procjena i Plan su izrađeni od
strane tvrtke „Zast“ d.o.o., na istu je Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite Policijske uprave Splitsko-dalmatinske izdao pozitivno mišljenje, da
bi iste dokumente Općinsko vijeće usvojilo na 12. sjednici održanoj 20. lipnja
2002. godine.
Svi dokumenti su odmah po donošenju dostavljeni DVD-u „Dalmacija“ Dugi
Rat kao stožernom društvu za područje općine Dugi Rat.
Izvornici su pohranjeni u Uredu Načelnika Općine Dugi Rat.
4.
Za Općinu Dugi Rat je tvrtka „Zast“ d.o.o. iz Splita izradila Reviziju
Procjene ugroženosti od požara općine Dugi Rat i Plana zaštite od požara općine

Dugi Rat, na koju je Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije izdala
Prethodno mišljenje Broj:2-7/12 od 12. travnja 2012. godine, kao i što je na iste
dokumente izdala mišljenje PU Splitsko-dalmatinske Inspektorat PU br. 511-1218-22380/8-2011 od 19. listopada 2012. godine.
5.
Općina Dugi Rat je na 02. sjednici održanoj 12. kolovoza 2013. godine
usvojila Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Revizija 1.
Općina Dugi Rat će kao i prethodne godine a temeljem pozitivnih iskustava
i utvrđenih potreba izraditi Godišnji Plan zaštite od požara.
6.
Općinski načelnik je, sukladno usvojenoj Procjeni, donio Odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dugi Rat koja broji 33
pripadnika. Općina Dugi Rat i DUZS Područni ured Split su u suradnji s Uredom
za obranu Split izvršili popunu članova postrojbe civilne zaštite opće namjene,
povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite Općine Dugi Rat. Gotovo
svim članovima postrojbe kao i povjerenicima i njihovim zamjenicima podijeljene
su iskaznice. Također je organizirano smotriranje svih pripadnika postrojbe
civilne zaštite opće namjene, podijeljeni su im zaštitni prsluci te je održano i
osposobljavanje u organizaciji Općine Dugi Rat, DUZS Područnog ureda Split i
Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.
7.
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat je donijelo Odluku o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta.
8.
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat je održao sjednicu na kojoj je
analizirana prethodna godina u pogledu zaštite od požara ali i aktivnosti na
provedbi mjera za predstojeću požarnu sezonu:
- Izrađen je i upućen Općinskom vijeću na usvajanje Plan operativne
primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za štite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Dugi
Rat za 2017. godinu,
- Usvojen je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području Općine Dugi Rat,
- Temeljem analiza stanja sustava za zaštitu i spašavanje na području
općine Dugi Rat, i zaštite od požara kao jedne od segmenata civilne
zaštite, analizirana su i financijska sredstva izdvojena u prethodnim
godinama, te je i upućen prijedlog Općinskom vijeću da se usvoje
Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine
Dugi Rat u 2017. godini, kako u organizacijskom tako i u
financijskom dijelu.
9.
Stožer civilne zaštite Općine Dugi Rat uputio je Općinskom vijeću Općine
Dugi Rat Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u
2016. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Dugi Rat u 2017. godini.
10.
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine
Dugi Rat nije potrebno organizirati motriteljsko-dojavnu službu za područje
Općine Dugi Rat. Unatoč tome napominjemo kako je na planini Primorska kosa,
na najvišem vrhu planine zvanom Zahod, organizirana zaštitarska služba, na
čuvanju repetitora HT-a i HP-a, a koji sa tog područja imaju pogled na čitavo
područje Općine Dugi Rat, samim tim i mogučnost pravovremene dojave

uočenog požara na našem području, no bez ugovorne obveze Općine i zaštitarske
službe.
II PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA
OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
1.
U cilju sprječavanja požara komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Dugi Rat učestalo će vršiti obilazak potencijalnih lokacija nekontroliranog
odlaganja raznog otpada, s ciljem da se spriječi odlaganje otpada.
Izvršitelj: JUO Općine Dugi Rat.
Rok provedbe: Trajno.
2.
U cilju poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti od
nastanka požara, pravovremenog otkrivanja, javljanja i gašenja požara u samom
začetku, Općina Dugi Rat će temeljem Odluke Općinskog načelnika angažirati
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat za obavljanju izviđačko-preventivne ophodnje na
području Općine Dugi Rat.
Obvezuje se Zapovjednika DVD-a da izradi Plan i hodogram izviđačkopreventivne ophodnje, te da se isto dostavi Županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelji: Općinski načelnik
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Rok: 15. svibnja 2017.
3.
Općina Dugi Rat će donijeti Odluku o načinu i uvjetima korištenja
raspoložive teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka
i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Odluka traba sadržavati i načine i postupke brzog premještanja navedene
mehanizacije. Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije s razrađenim
planom aktiviranja (angažiranja) dostavit će se Područnom uredu DUZS Split i
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj: Općinski načelnik
JUO Općine Dugi Rat
Rok: 15. svibnja 2017.
4.
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat se obvezuje prije početka protupožarne sezone
izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi
i tehnici. U slučaju kvara za čije otklanjanje su potrebna veća financijska
sredstva DVD će o istome izvijestiti Općinskog načelnika.
Izvršitelj: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Općinski načelnik
Rok: 15. svibnja 2017.
5.
DVD „Dalmacija“ Dugi Rat će, sukladno Planu zapošljavanja sezonskih
vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama Vatrogasne zajednice Splitskodalmatinske županije u 2016. godini, ukupno uposliti 9 sezonskih vatrogasaca za
vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine. Općina Dugi Rat i Državna
uprava za zaštitu i spašavanje financirati će zapošljavanje sezonskih vatrogasaca

te će podjednako izvršiti refundaciju sredstava stvarnog troška i to maksimalno
do iznosa 3.000,00.kn bruto po angažiranom sezonskom vatrogascu.
Izvršitelji: DVD „Dalmacija“ Dugi Rat
Općina Dugi Rat, Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Rok: 15. svibnja 2017. g. (dostava podataka o sezonskim vatrogascima)
01. lipnja 2017. g. (sklapanje ugovora)
6.
Kao osoba za koordinaciju u okviru provedbe ovog Plana određuje se
Pavao Tomić-zapovjednik DVD-a „Dalmacija“ Dugi Rat.
7.
Po provedbi svake pojedine aktivnosti iz ovog Plana, u okviru zadanih
rokova, izvijestit će se Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured
Split, dok će se Hodogram izviđačko-preventivne ophpdnje dostaviti i
Županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Klasa: 810-01/17-01/03
Ur.broj: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 12. travnja 2017.
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