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SLUŽBENI GLASNIK OP
 

 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10),i 
46.Statuta općine Podstrana  (službeni glasnik Op
održanoj 10.svibnja 2017.godine,Načelnik op
 

unaprjeđenja zaštite od požara
 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provo
operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara, ovim se 
Planom utvrđuju određene mjere i zada
2017. godini.  

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarn
Općine Podstrana pripremiti i provoditi sljede
1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Podstrana za 2017. godinu, 
2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara 
te sprječavanju širenja požara,  
3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenuta
4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova.  
 

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit 
1. na temelju programa rada DVD-a Podstrana za 2017. godinu, kao
na području Općine Podstrana 
2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe, 
3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe, 
4. donošenjem plana korištenja teške gra
prosjeka i protupožarnih putova.  
 

Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit 
00,00 do 24,00 sata.  
Aktivno dežurstvo provodit će:  
- 12 profesionalna vatrogasca, 
- 18 operativnih vatrogasaca– aktivni vatrogasci DVD
- 10 sezonskih vatrogasca.   

 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PODSTRANA 

Podstrana 12. svibnja 2017.                                            

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

 N A Č E L N I K 
 

lanka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10),i 
ine Podstrana  (službeni glasnik Općine Podstrana 7/13)   na Sjednici stožera civilne zaštite  

čelnik općine Podstrana donosi : 

P L A N 
enja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2017. godinu

Članak 1. 
Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provo

na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara, ovim se 
ene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na podru

Članak 2. 
oj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine, za podru

ine Podstrana pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:  
e na temelju programa rada DVD Podstrana za 2017. godinu, 

ne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara 

dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora, 
đevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 

Članak 3. 
e u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:  

a Podstrana za 2017. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva 

2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe,  
dojavne službe,  

4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i

Članak 4. 
Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD

aktivni vatrogasci DVD-a Podstrana,  
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Članak 5. 
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili 
prijevoznim sredstvima.  
Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite 
šumskih područja na području općine, organizacijom određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose 
se na šume u državnom vlasništvu.  
Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u 
okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području općine, a odnose se na šume u 
državnom vlasništvu.  
Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za općinu  - obavljat će DVD Podstrana, na sljedeći način:  
1/  za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje sukladno Planu ustrojavanja i 
obavljanja motriteljsko-dojavne službe;  
Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini.  

 
Članak 6. 

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za 7Republiku Hrvatsku u 2017. godini.  
 

Članak 7. 
Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Podstrana, motrionice 
odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički 
sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.  
 

Članak 8. 
O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u 
Podstrana te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Podstrana. 
 

Članak 9. 
Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD- u 
Podstrana  odredit će nadležno tijelo DVD-a Podstrana. 
 

Članak 10. 
Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s 
pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim 
Planom.  
 

Članak 11. 
U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Podstrana, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina 
Podstrana će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.  
 

Članak 12. 
Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, 
zapovjednik DVD-a Podstrana utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno 
tijelo DVD-a Podstrana i Općine Podstrana (Načelnika). 
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Članak 13. 
Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za 
početak (1. lipnja 2017.) odnosno završetka (30. rujna 2017.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća 
iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Podstrana, donijet će Načelnik.  
 

Članak 14. 
Sredstva Proračuna Općine Podstrana namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Podstrana, 
odnosno namijenjena  za financiranje rada DVD-a Podstrana, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a 
Podstrana.  
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Podstrana, u skladu sa 
ovim Planom i drugim aktima. 
 

Članak 15. 
DVD Podstrana je dužno do kraja svibnja 2017. godine dostaviti Općini Podstrana (načelniku) cjelovito 
izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjenim za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Podstrana 
(specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće 
o svim požarima nastalim na području Općine Podstrana na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-
a Podstrana u 2016. godini.  
 

Članak 16. 
Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a 
Podstrana, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Podstrana, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine 
Podstrana,  i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.  
U Proračunu Općine Podstrana za 2017. godinu osigurano je 1.500,000 kn, a kojim se financira:  
1/ plaće za 2 pripadnika vatrogasne (profesionalni vatrogasci) postrojbe DVD-a Podstrana,  
2/ plaće za 10 pripadnika vatrogasne (sezonske interventne, 50% Općina Podstrana i 50% Vatrogasna 
zajednica Splitsko-dalmatinske županije) postrojbe DVD-a Podstrana,  
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Podstrana,  
4/ materijalni troškovi DVD-a (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih 
pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),  
5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Podstrana temeljem posebnog sporazuma između Općine 
Podstrana i DVD-a Podstrana.  

Članak 17. 
U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom 
Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Podstrana (proračunska sredstva) ili drugim izvorima 
financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela Općine Podstrana.  
 

Članak 18. 
Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana. 
 
 
 
KLASA:  214-02/17-01/03             Općinski načelnik 
URBROJ:  2181/02-07-1-17-01 
U Podstrani,  11.svibnja  2017.                 Mladen Bartulović, dipl.krim 
                         
   : 
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Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), i Programa aktivnosti 
u provedbi posebnik mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini(NN 42/2017), 
Načelnik općine Podstrana 11. svibnja, 2017. godine donosi: 
 

PLAN 
operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za republiku hrvatsku u 2017. godini za područje Općine Podstrana 
i 

preventivno - operativni planaktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora 
Općine Podstrana 

 
(za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine) 
 
Preventivno- operativni plan sadrži: 
  

I.  MJERE PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI 
 

1. Čuvanje građevina i drugih prostora u vlasništvu ili korištenju pravnih osoba:  
- Dalekovodi 10 KV Elektrodalmacija Split, 
- Dalekovodi 110 KV Elektroprijenos Split, 
- Cestovni pravac: Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i 
- Turističko naselje: LE MERIDIEN HOTEL LAV 
su izvršitelji  zadatka. 
-  Rok izvršenja: odmah. 
 
2. Protupožarni putovi : 
- Sve putove koji se mogu koristiti za protupožarnu zaštitu i za pristup  vatrogasaca i njihovoj tehnici 

potrebno je očistiti i zabraniti parkiranja vozila na tim putovima. 
- Izraditi dinamiku realizacije za izvršenje ovog zadatka. 
- Prioritet imaju postojeći poljski putovi koji se mogu koristiti za     intervencije sa manjim vozilima. 
- Stavljanje prometne signalizacije na temelju Prometne studije, a u svrhu sprječavanja blokade 

protupožarnih putova 
 
- Izvršitelj izrade plana radova: Načelnik Općine  
- Sudjelovatelji: Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana  
 
- Rok: stalno u kontinuitetu 

 
3. Odlagališta komunalnog otpada (divlji deponiji): 
- Odjel za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Podstrana će zajedno s nadležnim 

županijskim službama izvršiti pregled divljih deponija  glede zaštite od požara, uređenje lokacija, te 
predložiti odgovarajuće mjere uređenja i čuvanja. 

 
- Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine  
 
Rok: stalno u kontinuitetu 
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4. Urbanističke mjere: 
- Sve urbanističke mjere navedene u Procjeni zaštite od požara poštivat će se kod adaptacije, 

rekonstrukcije i izgradnje objekata sa izvjesnim usklađenjima prema mjerama tehničkih propisa i 
postojećim objektima. 

 
- Izvršitelja zadatka: Načelnik Općine 
 
- Rok: stalno u kontinuitetu 
 
 
5. Sigurnost i prohodnost prometnica: 
- Ispitati sigurnu prometnu prohodnost svih vatrogasnih vozila, a posebno težih, te iste prometnice 

ucrtati u zemljovide Općine Podstrana. Neophodne putove osposobiti za prolaz vatrogasnih vozila,  
- Posebno obratiti pažnju na ulice:Gospe u Siti,Zvonimirova,Mislavova,Mile Gojsalić,Plaža u cjelosti 
 
- Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine 
 
- Sudjelovatelji: Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana,prometno redarstvo općine Podstrana 
 
Rok: stalno u kontinuitetu 
   
 
6. Gromobranske instalacije: 
- Pregled postojećih na zgradama u korištenju ili vlasništvu   
 
- Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine 
 
- Sudjelovatelji: Vlastiti pogon općine Podstrana 
 
Rok: stalno u kontinuitetu 
 
 
7. Izvori i korištenje vode: 
- Hidrantska mreža na području Općine Podstrana je pregledana od strane „Vodovoda i kanalizacije“ 

d.o.o. Split, te ista je dužna nakon svakog pregleda dostaviti popis ispravnih hidranata na području 
Općine Podstrane. 

- U zemljovide Općine Podstrana ucrtati sve izvore vode na području Općine kao i veće bazene u 
privatnom i hotelskom vlasništvu (su sastavni dio ovog Plana). 

- Alternativa hidranskom sustavu na području Općine koristit će mjesta na kojima je pristup 
vatrogasnih vozila moguć do  mora. Tehnički riješiti najučinkovitiji način prepunpavanja mora u 
vatrogasne cisterne. Određuju se pet mjesta na području Općine Podstrane i to: Sv. Martin - Porat; 
Grljevac - kuća Vlašić Slavice ; kod hotela  „San Antonio“  na predjelu Strožanac – uz objekat „As 
Mario“,parking  Strožanac. 

 
- Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine 
- Sudjelovatelji: Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana 
 
Rok: stalno u kontinuitetu 
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II. MJERE NA USPOSTAVLJANJU UČINKOVITOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 
 
1. Ustrojstvene mjere 
 
a) Na području Općine Podstrana postoji jedno DVD s opremom i sredstvima: 
- Navalno vozilo – sa 2400 l vode  sa niskotlačnom pumpom 16/8 sa desantnom opremom (leđna 

pumpa sa „D“ cijevi), 
- „Unimog “  sa  3800 l vode + 200 l pjenila, opremljen je za gašenje šumskih požara, stambenih i 

drugih objekata (opremljeno po DIN-u,) 
- Vatrogasna cisterna Mercedes Atego 16/29, sa 6800 litara vode 
- Auto ljestva – zglobna platforma do 14 m, koja uglavnom zadovoljava visini građevinskih objekata 

na području Općine, osim „LE MERIDIEN HOTEL LAV“ – Podstrana, 
- Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 8+1, 
- Prijenosne vatrogasne pumpe – kom 4, 
- Oprema za dobivanje pjene sa cijevima i ostalom vatrogasnom armaturom sa 300 l univerzalnog 

pjenila, koji sačinjavaju zajednički sustav. 
 
 
Potrebno je izvršiti vatrogasne vježbe i ispitati tehničke mogućnosti i ispravnost svih vozila i opreme po  
redosljedu iz ove točke. 
Na tjednoj osnovi testirati ispravnost motornih pila,prijenosnih vatrogasnih pumpi. 
Nakon izvršenih ispitivanja sa vatrogasnim vježbama dostaviti izvješće ispravnosti i uvježbanosti koji će  
biti sastavni dio ovog Plana. 
 
 
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik DVD-a i Dozapovjednik 
 
 
Rok izvršenja: u kontinuitetu 
 
 Planom intervencija je utvrđeno slijedeće: 
- prioritet interveniranja,  
- pozivanje u ispomoć solidarnih snaga: JVP Grada Splita, te susjedna DVD-a Dugi Rat i Žrnovnica 

(odmah po primitku dojave), 
- pozivanje u pomoć i drugih vatrogasnih postrojbi iz operativnog područja 4 – Županije Splitsko-

dalmatinske, 
- čuvanje podataka i tragova o uzrocima požara i štetama, 
- izvješćivanje nadležnih tijela i 
- obvezno čuvanje opožarenih površina.   
 

REDOVNE SNAGE- DVD 
Red. 
Br. 

Naziv 
DVD-a 

Intervenira 
  odmah s  
vatrogasaca 

Aktivira za  
15 min. još 
vatrogasaca 

Aktivira za 2 
    sata još 
vatrogasaca 

 
  UKUPNO 
 

1.  PODSTRANA         4          4         13         21 
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b) Dodatne snage 
 
           Temeljem  Procjene  ugroženosti  i  Plana  zaštite  od  požara  –  utvrđena je upotreba       
           dodatnih vatrogasnih snaga i to: 

1. Stalno zaposlenih 13 djelatnika: VSS -2, vatrogasnih tehničara IV stupanj – 7, vatrogasac III 
stupanj – 3 i ispitanih vatrogasaca -1 

2. Sezonski djelatnici – 8 izvršitelja 
3. Dodatne solidarne snage iz Operativnog područja 4 – Split (JVP Grada Splita i DVD Split, 

DVD Žrnovnica i DVD Slatine) 
 

c)  Stožer za provedbu ovog Plana u 2017. godini 
 
       Stožer se imenuje u sastavu: 
 

1. Načelnik – predsjednik, 
2. Članovi stožera civilne zaštite 

 
Stožer za pripremu i provedbu protupožarne sezone 201. godine prati, potiče i               usmjerava  pripreme i 
usklađuje organizaciju zaštite i spašavanja građana  i  materijalnih     
     dobara od opasnosti i posljedica požarnih, prirodnih, tehničko -  tehnoloških i ekoloških     
     nesreća i osigurava dodatna financijska sredstva koja su tabelarno iskazana u V. točci     
     ovog Plana.  
 
 
 d)  Motrenje – dojava 
  
U svrhu što uspješnijeg interveniranja vatrogasnih redovnih i dodatnih snaga, odnosno za      
pravovremeno otkrivanje i dojavu požara ustrojava se motrenje  –  dojava i ophodnja. 
Plan zaduženja: 
 
 
   
 
Osmatračnica Marjan 
VIDEO  NADZOR 

 
Vidno područje – zapadni i  
veći dio istočne Podstrane 
od mora do hrbata planine Perun. 
 

0-24 

 
DVD Podstrana 
(ophodnja s navalnim vatrogasnim 
vozilom uz 
upotrebu svjetlosne signalizacije) 
svaka 2 sata 
od 09 do 17 sati. 
 

 
Vrši ophodnju od rijeke  
Žrnovnice do Mutograsa kada je 
brzina vjetra iznad 10 m/sek (36 
km/h). 
Podatak se dobiva od VOC-a 
putem faxa. 

 
U slučaju pada jakosti 
vjetra ispod 10 m/ sek. 
ophodnja će se vršiti 
obavezno dva puta dnevno 
      od 12-16 sati, 
  (podatak se dobiva od 
     VOC-a putem faxa) 
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e)  Obveze 
 
Svaku pojavu dima odnosno vatre na otvorenom prostoru, motritelj je dužan odmah dojaviti dežurnom u 
DVD-u, odnosno DUZS na broj 112, odnosno dežurnom JVP na broj  193, a po potrebi i nadležnoj policijskoj 
postaji. 
Po primitku svake dojave o dimu odnosno o vatri na otvorenom prostoru, vatrogasna ophodnja je dužna u 
najkraćem roku ukloniti opasnost za nastanak i širenje požara (za intervencijsku spremnost odgovoran je 
nadležni vatrogasni zapovjednik), a o eventualnom počinitelju ili sumnjivoj osobi, te o sačuvanim tragovima i 
predmetima koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka izvijestiti policiju. 
Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru od 01. svibnja do 30. rujna 2017. godine. Svako 
paljenje izvan navedenih rokova prijavljuje se najbližem Dobrovoljnom  vatrogasnom društvu. 
 
 
f)  Izviđačko – preventivne patrole 
 
Kako bi se na licu mjesta poduzimale mjere za brzo uklanjanje izvora opasnosti, odnosno pravovremeno 
otkrivanje, javljanje i započeto gašenje požara u samom začetku – ustrojava se izviđačko – preventivna 
ophodnja koju provodi DVD Podstrana i to: 
 
Sukladno ugovoru između Općine Podstrana prilikom radova s platformom ili prijevoza vode građanima, 
vozač i njegov pratilac, odnosno ophodnja, prekidaju sa radom i zadužuju se za provođenje ove mjere. 
Kada je brzina vjetra preko 10 m/sek. (36 km/h) ustrojava se ophodnja navalnim vatrogasnim vozilom od 
rijeke Žrnovnice do Mutograsa koristeći pri tom upozoravajuću svjetlosnu signalizaciju na vozilu (bez sirena). 
Bez obzira na vremenske uvjete ophodnja sa navalnim vozilom vršit će se obavezno od 12- 16 sati. 
 
Način – ustroj ophodnje 

Područje Broj ophodnji Način ophodnje 
Vrijeme 

 

Rijeka Žrnovnica – 
Mutogras 
(magistralom) 

                    1 
Navalno 
vatrogasno vozilo 

Svaka 2 sata od 09 
do 17 
(vjetar iznad 10 
m/sek.) 

 
Sve ophodnje biti će opremljene sa UKV radio vezom i  umreženim mobilnim telefonima – Hrvatski 
vatrogasni sustav. Na licu mjesta zapoćeti sa gašenjem požara u cilju spriječavanja i širenja požara. 
 

2. Ljudski i materijalno- tehnički potencijali 
 

a) Ustroj i korištenje teške mehanizacije  
 
Utvrđuju se uvjeti, zaduženje i način korištenja teške građevinske  mehanizacije za  eventualnu žurnu izradu 
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara i to: 
 
Plan zaduženja: 
 
Za osiguranje ljudskog, materijalno – tehničkog potencijala od strane obrtnika – tvrtke u slučaju većih požara 
zadužuje se : Načelnik Općine. 
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Ustroj korištenja 
 

Obrtnik Vrsta 
mehanizacije 

Komada Vrijeme Telefoni 

Gradnja Sabljić 
Bager 
Kamion 

1 
1 

0 – 24 
0 – 24 

098-370-561 

Marin Simunić 
Buldozer 
Kamion 

1 
1 

0 – 24 
0 – 24 

098- 227-347 

Josip Bagatin 
Bager 
 

1 
1 

0 – 24 
0 – 24 

021 330- 127 

Argola d.o.o 
Bager 
Kamion 

3 
1 

0 – 24 
0 – 24 

098 432 673 

  
 

III. KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I IZVJEŠĆIVANJE 
 

1. Kontrolu nad provođenjem aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje utvrđenim ovim Planom 
provodi MUP RH – Policijska uprava Splitsko  – dalmatinska  u okviru zakonskih ovlasti i 
svoje nadležnosti. 

2. O požarima na otvorenom prostoru, nastalim posljedicama i mjerama za njihovu sanaciju, 
izvješćuju se nadležna  tijela općine, županije i javnost. 

3. Informiranje javnosti o postignutoj razini organizacije i poduzetim mjerama zaštite i gašenja 
požara vrši predsjednik Stožera ili osoba koju on ovlasti. 

 
IV. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 
1. Zahvaćenim šumskim požarom mogu biti ugroženi vatrogasci i druge osobe angažirane na 

gašenju. Stoga se moraju osigurati uvjeti za pružanje prve medicinske pomoći na terenu i u 
zdravstvenim ustanovama. 

2. Za vrijeme gašenja požara zdravstvenu zaštitu osigurava ekipa ambulante za opću medicinu 
dr.Ugarković Emilija,ambulanta za opću medicinu  dr.Jukić Davorka , a po potrebi  i ekipe 
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć – Split. 

3. U slučaju težeg ranjavanja i invaliditeta osoba angažiranih na gašenju požara, Općina 
Podstrana (nadležno tijelo općinske uprave) će osigurati i pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu u 
skladu sa Zakonom. 

 
Nositelj zadatka: Načelnik Općine Podstrana 
 

V. FINANCIRANJE 
 

1. Na temelju Programa Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini  od 01. lipnja do 30. rujna financijska sredstva za izvršenje 
Preventivno operativnog Plana za 4 mjeseca u sezoni osigurava Općina Podstrana iz Proračuna 
za 2017. godinu. 

Od osam sezonskih vatrogasaca za četiri mjeseca Općina Podstrana financira osam vatrogasaca po 3.000,00 
kn, a Vatrogasna zajednica Županije Splitsko dalmatinske isto osam vatrogasaca po 3.000,00 kn. U slučaju 
katastrofalnih požara i drugih elementarnih nepogoda zadužuje se član stožera za logistiku u provedbi ovog 
Plana za 2017. godinu. 
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2. Svi ostali nosioci zaštite od požara: Elektrodalmacija OPS Split, Elektroprijenos – Split, 
Vodovod – Split, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, „LE MERIDIEN HOTEL LAV“ 
– Podstrana , Hotel „Eden“, Hotel „San Antonio“, Hotel „Sunce“ i Hotel „Neva“, Domovi za 
starije i nemoćne osobe, Crkve i Osnovna škola „Strožanac“ za provođenje ovih mjera u okviru 
vlastite nadležnosti i odgovornosti osiguravaju sredstva iz vlastitih izvora, a u skladu sa svojim 
mjerama zaštite od požara. 

 
3. Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih požara koji su poprimili razmjere VEĆIH 

POŽARA, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i drugim 
propisima.  

4.  
Sredstva za DVD, u periodu od 01. lipnja 2017. godine do 30. rujna 2017. godine  osigurat će se iz proračuna 
za redovnu djelatnost. Ukoliko sredstva ne budu dostatna u iznosu od 103.609,04 kn osigurat će se iz rebalansa 
proračuna za 2017. godinu. 
 
       

Redni 
broj 

OPIS POZICIJE 
 

IZNOS 
 

 
1. 

Troškovi angažiranja sezonskih vatrogasaca  – 
sufinanciranje 8 osobe x 6.000,00 x 4 mjeseca (4+4) osobe 

Općina 3. osobe 
96.000,00 

2. Liječnički pregledi sezonskih vatrogasaca 8 x 420 3.360,00 

3. Osiguranje sezonskih djelatnika u slučaju nesretnog slučaja 8 x 294,84 
 

2.358,72 

4. 
Troškovi prijevoza sezonskih djelatnika na posao i s posla 8x 260,00 x 4 

mjeseca 
8.320,00 

 

 
5. 

Ophodnja vatrogasnim vozilom u dane kada je brzina vjetra iznad 10 
m/sek svakih sat vremena, a bez vjetra obavezno 2x dnevno od 12 – 16 

sati 
4.000,00 

U razdoblju od 1. lipnja 2016. godine do 30. rujna 2017. godine 
UKUPNO: 

114.038,72 
 

 
 
 
1. Gradnja Sabljić – bager + kamion – po potrebi po dogovoru 

2. Marin Simunić  – bager + kamion – po potrebi po dogovoru 

3. Josip Bagatin – bager po dogovoru 

4. Argola d.o.o  – bager + kamion – po potrebi po dogovoru 
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IV.   ZAKLJUČNE OCJENE 
 

1. U slučaju opasnosti kada šumski požar poprimi razmjere elementarne nepogode. Načelnik Općine će 
narediti poduzimanje i drugih neophodnih mjera koje nisu  utvrđene ovim Planom, a po prijedlogu 
nadležnog vatrogasnog zapovjednika. 
 

2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenju, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2017. godine do 30. rujna 
2017. godine. 
 

3. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama, odnosno stupnju opasnosti od požara na otvorenom prostoru 
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o čemu će Načelnik Općine, na prijedlog DVD-a 
Podstrana i nadležnog vatrogasnog zapovjednika  

donositi određene odluke. 
 
 
 
 
KLASA:   214-02/17-01/03        Načelnik Općine: 
URBROJ:  2181/2-02-07-17-02 
Podstrana, 11. svibnja, 2017. god.      Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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S A D R Ž A J 
 
 

                         
 

                           N A Č E L N I K 
 

                                                   
                 1.  Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Podstrana za 2017. godinu 
 
      2. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

                     od interesa za republiku hrvatsku u 2017. godini za područje Općine Podstrana i preventivno -    

                     operativni planaktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Podstrana 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 


