Na temelju članka članka 13. st. 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne
novine“, broj 92/10), članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“,
službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 4/09-pročišćeni tekst), 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 i Načelnika Općine Dugi Rat,
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 54. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017.
godine, donosi

PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2017. g.
I.
Na temelju Procjene ugroženosti od požara za općinu Dugi Rat (REVIZIJA
1) i Plana zaštite od požara za općinu Dugi Rat (REVIZIJA 1), a u cilju
unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu,
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara.
II.
Sukladno točki I. ovog Provedbenog plana određuje se potreba provođenja
slijedećih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:
1. Organizacijske mjere
1.1.

Vatrogasna postrojba

1.1.1. U skladu s Procjenom ugroženosti od požara na području općine Dugi Rat
(revizija 1) kao središnja i jedina vatrogasna postrojba ustrojena je
vatrogasna postrojba dvd-a „Dalmacija“ Dugi Rat na način:
RAZDOBLJE od 01.06. do 30.09. 2017.
- I. smjena od 07:00 do 15:00 sati 3 vatrogasca
- II. smjena od 15:00 do 23:00 sata 3 vatrogasca
- III. smjena od 23:00 do 07:00 sati 3 vatrogasca
RAZDOBLJE od 01.10. do 31.05. 2017.
- I. smjena od 07:00 do 07:00 sati 1 vatrogasac
Izvršitelji zadatka: DVD.
1.1.2. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, u DVD-u
„Dalmacija“ dodatno će se uposliti 9 sezonskih gasitelja za razdoblje od 01.
lipnja do 30. rujna 2017. godine.
Izvršitelji zadatka: RH DUZS, Općina Dugi Rat, DVD.
1.1.3. Sukladno Planu primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH na području Općine Dugi Rat, DVD
„Dalmacija“ će za razdolje 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine organizirati

izviđačko-preventivnu ophodnju s ciljem ranog i pravovremenog uočavanja
požara i gašenje istog u samom začetku. Ophodnju će provoditi članovi
vatrogasne postrojbe dvd-a sukladno donesenom Hodogramu.
Izvršitelj zadatka: DVD.
1.2.

Normativni ustroj

1.2.1.Donijeti posebne odluke i ostale akte kojima će se aktivirati mjere zaštite
od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat.
1.2.2.Upoznati sve obveznike provedbe mjera zaštite od požara na području
općine Dugi Rat s njihovim obvezama i rokovima provedbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat
2. Tehničke mjere:
2.1.

Vatrogasna oprema i tehnika

2.1.1. Održavanjem postojeće tehnike i opreme koju koristi DVD zadržati
postojeći stupanj zaštite od požara
Izvršitelji: Općina Dugi Rat i DVD.
2.1.2. Opremiti dvd sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasne postrojbe u skladu s financijskim
mogučnostima
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i DVD.
2.2.

Hidrantska mreža

2.2.1. Zajedno s poduzećem Vodovod Omiš analizirati stanje postojeće
hidrantske mreže i definirati potrebe za izgradnjom nove mreže. Po
analčiziranju postojećeg stanja i definiranju planiranih aktivnosti izraditi
nužnu projektnu dokumentaciju.
Po izradi dokumentacije pokrenuti postupak nabave za izvršenje planiranih
radova. Ova aktivnost započeti će se tijekom 2017. godine no njezina
potpuna realizacija planirana je sa realizacijom odvodnje fekalnih voda
središnjeg i zapadnog dijela Općine te rekonstrukcije vodoopskrbe tog
dijela.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš.
3. Urbanističke mjere
3.1.

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije obvezno
pirmjeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat.

3.2.

U naseljima sustavno poduzimati mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim
gospodarskim kompleksima pravnih osoba osigurati pristup
vatrogasnim vozilima
Izvršitelj zadatka: JUO-Komunalno prometno redarstvo, pravne osobe
vlasnici gospodarskih objekata.

3.3.

Za gašenje požara osigurati minimalno potrebne količine vode i
propisani tlak u postojećim hidrantskim mrežama
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat, Vodovod d.o.o. Omiš, pravne
osobe vlasnici gospodarskih objekata.

3.4.

Ugovoriti izradu plana-projekta izgradnje hidrantske mreže s ciljem
pokrivanja požarom ugroženih naseljenih prostora, radi što lakše
opskrbe vatrogasnih vozila vodom
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i Vodovod d.o.o. Omiš.

4. Mjere zaštite nelegalnih odlagališta otpada
4.1.

U slučaju nastanka požara na divljim (nelegalnim odlagalištima)
osigurati gašenje požara u najkraćem mogućem roku. Permanentno
kontrolirati na čitavom području općine zbog eventualnih nasipanja i
stvaranja divljih deponija kao potencijalnih uzročnika izbijanja požara
na otvorenom prostoru.
Izvršitelji zadatka: JUO Općina Dugi Rat, i DVD.

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na
otvorenom prostoru
5.1.

Sukladno važećim propisima o zaštiti od požara, na otvorenom prostoru
je nužno urediti okvire ponašanja u smislu zabrane loženja i spaljivanja
na otvorenom za vrijeme zabrane sukladno Odluci Splitsko-dalmatinske
županije, kao i loženja i spaljivanja na otvorenom u vrijeme kada je
dozvoljeno uz posebno pisano odobrenje izdano od strane dvd-a
Izvršitelji zadatka: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Dugi Rat i
DVD.

5.2.

Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama
i zemljišnim pojasom. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog spječavanja
nastajanja i širenja požara. Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, tj. tvari koje bi lako mogle
izazvati požar ili pomoći njegovom šrenju
Izvršitelji zadatka: Hrvatske ceste d.d., Županijska uprava za ceste
Splitsko-dalmatinske županije i Općina Dugi Rat.

5.3.

Provoditi propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina i ostalog
poljoprivrednog zemljišta.
Izvršitelji zadatka: Općina Dugi Rat i vlasnici poljoprivrednih površina.

6. Izgradnja vatrogasnog doma
6.1.

Nakon što je izrađen glavni projekt i ishođena građevinske dozvola za
izgradnju vatrogasnog doma, izrađen je izvedbeni projekt i
pripremljena je dokumentacije za natječaj za sredstva Ruralnog razvoja
RH 2014.-2020. kojima je u sklopu podmjere 7.4.1. moguće financirati
izgradnje i opremanja vatrogasnih domova. Otvaranje natječaja za
prijavu projekata je 18. travnja.
Izvršitelj zadatka: Općina Dugi Rat, konzultantska tvrtka i DVD.

III.
Rat“.

Ovaj Provedbeni plan objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dugi
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