Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10), članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18), a u skladu s Procjenom ugroženosti od
požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/15), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na _____. sjednici, ________
2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju „Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja
zaštite od požara za 2018. godinu“
I.
Prihvaća se „Izvješće o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za
2018. godinu“.

II.
„Izvješće o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2018.
godinu“, sastavni je dio ovog zaključka.

III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 810-03/19-01/
Urbroj: 2182/1-01-19-1
Šibenik, ____________ 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK

Nediljko Dujić

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU „IZVJEŠĆA O PROVEDBENOM PLANU
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2018. GODINU“

Obrazloženje
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 13. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“, broj 92/10) kojim je propisano da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o
stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za svoje područje.
Skupština Šibensko-kninske županije usvojila je 04. svibnja 2015. godine Procjenu
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije 8/15). Navedena Procjena bila je temelj, sukladno članku 13.
stavku 4. Zakona o zaštiti od požara, za donošenje Provedbenog plana za unaprjeđenja
zaštite od požara za 2018. godinu.
Skupština Šibensko-kninske županije usvojila je 11. svibnja 2018. godine Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije 6/18) koji je izrađen u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i Programom
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2018. godini („Narodne novine“, broj 28/18).
Poštujući sve odrednice Procjene, godišnji provedbeni plan detaljno je razradio
organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, koje je u segmentu zaštite od požara potrebno
provesti kako bi se ista podigla na znatno višu razinu.
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18) propisana je nadležnost Skupštine kao predstavničkog
tijela županije da donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog
djelokruga, proračun i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u
djelokrug Županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave.
Ovim Zaključkom Skupština Šibensko-kninske županije prihvaća „Izvješće o
Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu“.

IZVJEŠĆE O PROVEDBENOM PLANU
UNAPRIJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije 8/15) i Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“, broj 28/18), utvrđuje se
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. godinu.

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera
(šumarskih, agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje
nastanka požara (a time i smanjiti broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u
ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje požara. Zajedničkim djelovanjem i
provedbom preventivnih i operativnih mjera u konačnici će se utjecati na smanjenje broja
požara te spriječiti i umanjiti narušavanje biološke i krajobrazne raznolikosti i podržati trajno
održivi razvoj ekosustava.

Svi subjekti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području
svoje nadležnosti, i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih
(kurativnih) mjera zaštite od požara.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije
potrebno je u 2018. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su žurno, temeljem
iskustava tijekom protekle požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Jedinice lokalne samouprave koje još nisu usvojile Plan zaštite od požara, dužne su
nadležnom ministarstvu i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Sektoru za
vatrogastvo dostaviti pisano očitovanje i obrazložiti razloge neizvršenja zakonske
obveze.
Izvršitelj zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Izvješće:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave redovito su vršile ažuriranje
podataka i sve su usvojile Plan zaštite od požara. Planski dokumenti sukladno zakonskoj
regulativi dostavljeni su svim nadležnim službama.
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2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice
Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u
2018. godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu,
b) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone,
c) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na tom
području,
d) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,
e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama članka 10. Plana intervencija kod
velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne
novine“, broj 25/01).
Izvršitelj zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Sudjelovatelj: DUZS - Područni ured Šibenik, Vatrogasna zajednica
Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Održane su sjednice stožera zaštite i spašavanja u:
Gradu Drnišu - 3 sjednice, Gradu Šibeniku – 2 sjednice, Gradu Skradinu, Gradu Vodicama
Gradu Kninu, Općini Tribunj, Općini Primošten,Općini Pirovac, Općini Rogoznica, Općini
Bilice, Općini Biskupija, Općini Unešić, Općini Tribunj, Šibensko-kninskoj županiji,
Na navedenim sjednicama stožera CZ razmatralo se stanje o sustavu vatrogastva i CZ te su
doneseni planski dokumenti.

3. a) Javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave sustavno će, za zaštićena područja nacionalnih parkova i
parkova prirode, provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom
ugroženosti i planom zaštite od požara. Izvješće o provedenim preventivnim mjerama
svi obveznici dužni su dostaviti nadležnom područnom uredu Državne uprave za
zaštitu i spašavanje i nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije. Za provedbu ove točke
javne ustanove nacionalnih parkova i jedinice lokalne samouprave će angažirati
planirana financijska sredstva iz svojih proračuna.
b) Javne ustanove nacionalnih parkova, u danima velike i vrlo velike opasnosti od
nastanka i širenja požara otvorenog prostora, dužne su planirati i organizirati
danonoćno dežurstvo, odnosno povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za
građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje vlasnici/korisnici dužni su
uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu.
c) Nadležna inspekcijska služba dužna je planirati, organizirati i izvršiti pravodobni
nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara Javnih ustanova nacionalnih parkova
i parkova prirode te po potrebi poduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije
zaštite od požara.
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d) Javne ustanove nacionalnih parkova, javne ustanove parkova prirode i javne
ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima, zajedno s predstavnicima
resornih ministarstava, stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, vatrogasnih zajednica županija i nadležnih inspekcijskih službi, dužne su
provoditi zajedničke raščlambe radi planiranja provedbe mjera zaštite od požara,
eventualnog definiranja problema prije, te po završetku požarne sezone provesti
zajedničku analizu u cilju donošenja mjera za poboljšanje mjera zaštite od požara.
e) Zaključke analize potrebno je dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.
Izvršitelj zadatka:
Hrvatske šume d.o.o.
Javna ustanova Nacionalni park „Kornati“
Javna ustanova Nacionalni park „Krka“
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske
županije
Sudionici: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Izvješće:
Planove motrenja, čuvanja i ophodnje te propisane mjere zabrane nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti od požara dostavili su:
• Javna ustanova „Nacionalni park Krka”,
• Javna ustanova „Nacionalni park Kornati”,
• Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije,
• Šumarija Šibenik,
• Šumarija Drniš,
• Šumarija Knin,
• Uprava šuma Split.

4. a) Vatrogasne zajednice županija dužne su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja
vatrogasnih snaga na području županije (sastavni dio Plana aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga
mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.
b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih
vatrogasnih postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva,
popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o
vatrogastvu i podzakonskih propisa.
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c) Sve vatrogasne zajednice županija dužne su, u propisanom roku, Plan angažiranja
vatrogasnih snaga na području županije (u pisanom i elektroničkom obliku) dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Sudjelovatelj: Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Izvješće:
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije izradila je plan rasporeda
zapošljavanja sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama. Plan je prihvatilo
Zapovjedništvo i Predsjedništvo vatrogasne zajednice te su isti dostavljeni Državnoj upravi za
zaštitu i spašavanje.

5. a) Vatrogasna zajednica županije obavezuje se izraditi plan rasporeda zapošljavanja
sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama sukladno Programu u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
b) Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim
postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i odobrenje Državnoj upravi za
zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 15. svibnja 2018. godine, a
u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Plan rasporeda mora sadržavati popis s
osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih sezonskih vatrogasaca za
svaki pojedini mjesec. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, nakon raščlambe
dostavljenih podataka odobrit će sufinanciranje Projekta zapošljavanja sezonskih
vatrogasaca i iznose naknade za troškove zapošljavanja za najviše 1.000 dodatnih
sezonskih vatrogasaca s popisa (iznosa od 3.500,00 kuna bruto po vatrogascu u
mjesecu punog angažiranja) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2018.
godine.
c) Vatrogasne zajednice županija dužne su organizirati i nadzirati provedbu Plana
rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, dostavljati ovjerene mjesečne
evidencije rada i tablično objedinjene popise angažiranih sezonskih vatrogasaca kao i
izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju. Ako
Vatrogasne zajednice županija imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih
sezonskih vatrogasca, obvezne su zahtjeve za osposobljavanje uputiti Državnoj upravi
za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja i to do kraja tekuće
godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 47.
Programa aktivnosti.
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Sudjelovatelj: župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Izvješće:
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Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije izradila je plan rasporeda
zapošljavanja sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama. Plan je prihvatilo
Zapovjedništvo i Predsjedništvo vatrogasne zajednice te su isti dostavljeni Državnoj upravi za
zaštitu i spašavanje.

6. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za gradove i općine osigurati potreban broj operativnih
vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe
Izvješće:
Jedinice lokalne samouprave (vatrogasne postrojbe) sukladno mogućnostima
osiguravaju optimalan broj vatrogasaca.
7. U vatrogasnim postrojbama DVD-a organizirati vatrogasna dežurstva tako da se
osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita
prostorna pokrivenost općine/grada u slučaju požara.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe,
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Vatrogasne postrojbe osiguravale su dežurstva. Općina Tribunj sukladno zakonskoj
regulativi nema organiziranu zaštitu od požara na svom području, sporazumnim ugovorom o
sufinanciranju sa JVP Vodice i DVD Vodice pokrivaju prostor općine. Općina Civljane i Kijevo
sukladno Zakonu zajednički su izradili Planske dokumente te navedeni prostor pokriva DVD
Kijevo.

8. Osigurati funkcioniranje vatrogasno operativnog centra (ŽVOC) u sklopu centra 112
Šibenik sa stalnim dežurstvom i dojavom požara na telefonski broj 112/193 za
područje cijele Županije.
Izvršitelji zadatka: županija, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Šibensko-kninska županija i vatrogasna zajednica osiguravale su funkcioniranje
operativnog centra 24 sata 365 dana.

9. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti javnih vatrogasnih
postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Šibensko-kninske županije.

5

Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Županijski vatrogasni zapovjednik sukladno Planu rada provodio je stručni nadzor nad
radom vatrogasnih postrojbi. Rad vatrogasnog zapovjednika redovito kontrolira inspektor za
vatrogastvo koji u svom zapisniku nema primjedbi

10. Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe,
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Vatrogasna zajednica sukladno programu opremanja (2009-2019) vršila je opremanje
vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne postrojbe opremale su i jedinice lokalne samouprave u
skladu sa svojim financijskim mogućnostima.

11. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima
vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio
uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe,
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Vatrogasna zajednica u suradnji sa DUZS osiguravala je vatrogasni sustav radio veze
(repetitorski sustav). Vatrogasna zajednica nije zadovoljna sa pokrivenošću radio signalom
prostora županije te kontinuirano pokušavamo na zadovoljavajući način riješiti navedeni
problem. Korisnici sustava (vatrogasne postrojbe) kontinuirano su osiguravali radio uređaje.
12. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene)
ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara
sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, županija
Izvješće:
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Svi izvršitelji zadatka kod donošenja prostorno-planske dokumentacije primjenjivali
su propisane mjere zaštite od požara.

13. U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati
potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu
nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu
prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim
propisima, gradovi, općine, pravne osobe koje su vlasnici većih
proizvodnih kompleksa
Izvješće:
Gradovi i općine u svojoj nadležnosti vršili su označavanje vatrogasnih putova i
pristupa. Problem kod pristupa vatrogasnim vozilima prvenstveno se javlja za vrijeme
turističke sezone kod nedostatka parkirnog prostora.Vatrogasna zajednica i vatrogasne
postrojbe konstantno upozoravaju na problematiku vatrogasnih puteva i pristupa.
14. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, pravne osobe
Izvješće:
Pravna osoba koja je zadužena za opskrbu stanovništva vodom sukladno važećim
propisima osigurava dovoljnu količinu vode za gašenje.
15. Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne
vodoopskrbe
Izvješće:
Pravna osoba koja se bavi djelatnošću javne vodoopskrbe kod rekonstrukcije
vodovodne mreže usklađivala je hidrantsku mrežu sa važećim propisima. Vodovod i
odvodnja Šibenik vatrogasnoj zajednici dostavila je gps lokacije svih hidranata u njihovoj
nadležnosti te su isti ucrtani u GIS - ZEOS.

16. Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će
pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere
za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
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Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike u suradnji s inspekcijama
Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja, osobito za područje priobalja,
planirat će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na
kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.
Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene
zaštite 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.
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13)
otpad se, smije skladištiti, oporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i
uređajima određenim za tu namjenu na propisani način. Sva odlagališta otpada koja
ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj
117/07 i 111/11), potrebno je sanirati i zatvoriti. Na svim odlagalištima je potrebno
osigurati odgovarajući vatrogasni pristup. Odlagališta za koja postoje odobreni
planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja zadovoljavaju uvjete iz navedenog Pravilnika,
mogu se koristiti do uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom
„Bikarac“. Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane uvjete i koja se planiraju
koristiti do uspostave županijskog za gospodarenje otpadom „Bikarac“ obvezna je
primjena odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, navedenog Pravilnika,
te drugih propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita od požara.
Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, pravne osobe koje upravljaju odlagalištima, te
pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost
Izvješće:
Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike u suradnji s inspekcijama
Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja i predstavnicima Šibensko-kninske
županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove provela je nadzor nad svim
odlagalištima otpada na području Šibensko-kninske županije u periodu od 20. travnja do 10.
svibnja 2018. godine. Pravne osobe koje upravljaju odlagalištima provele su mjere uređenja
lokacija i protupožarnih pojasa oko odlagališta.
17. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u
najkraćem mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na
siguran način.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada
Izvješće:
Pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada osiguravale su mjere zaštite od
požara što je nadzirano od strane inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova.
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18. Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru,
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme
povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: gradovi, općine, Županija
Izvješće:
Sukladno procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija definirane su mjere
ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Skupština Šibensko-kninske županije je 2000. godine usvojila Odluku o mjerama
zaštite od požara na otvorenim prostorima („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/00), a 2008. godine usvojene su izmjene navedene odluke („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 5/08). Ovom odlukom utvrđene su mjere za sprječavanje nastajanja i
širenja požara na otvorenim površinama (poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode,
šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su
građevine javne i poslovne namjene, obalni pojas, odlagališta otpada, gradski parkovi,
okućnice i ostali otvoreni prostori).
19. Organizirati i poduzimati mjere za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava na
miniranom zemljištu kako bi se omogućilo vatrogasno djelovanje i na tom području
Županije. U periodu dok se sa čitavog područja Županije ne uklone minsko-eksplozivna
sredstva, na miniranom zemljištu voditi brigu o obnavljanju oznaka i obavijesti o
opasnostima kao i postavljanju i održavanju traka kojima se ograđuje i obilježava
minirano ili minski sumnjivo područje. Vatrogasna zajednica županije predložit će
prioritetna područja koja je potrebno razminirati u svrhu lakšeg pristupa,odnosno
gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Hrvatski centar za razminiranje
Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
Izvješće:
Vatrogasna zajednica u suradnji sa područnim uredom DUZS Šibenik u travnju 2018.
godine organizirala je savjetodavni sastanak sukladno Programu aktivnosti. Predstavnici HCR
na navedeni sastanak nisu se odazvali.

20. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci, web
stranice i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, gradovi, općine,
Županija
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Izvješće:
Šibensko-kninska županija i vatrogasna zajednica sustavno su i redovito obavještavali
stanovništvo na potrebu provođenja mjera zaštite od požara.

21. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja
zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i
korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se
pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Šibensko-kninske, u cilju
poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije,
Županija
Izvješće:
U suradnji s područnim uredom DUZS i PU Šibensko-kninskoj održani su slijedeći
sastanci:
•

•

•

•

•

27. travnja 2018. godine s Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik, Grad Vodice,
Grad Skradin, Općina Pirovac, Općina Primošten, Općina Tisno, Općina MurterKornati, Općina Rogoznica, Općina Bilice, Općina Tribunj, JVP Šibenik, JVP Vodice,
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; P.J. Šibenik, PU Šibensko-kninska,
Inspektorat unutarnjih poslova, HCR-podružnica jug, Zadar, Šibensko-kninska
županija, Upravni odjel za gospodarstvo;
26. travnja 2018. godine s Hrvatske ceste d.o.o., sektor održavanja - Ispostava
Šibenik, Hrvatske autoceste d.o.o., Tehnička jedinica Šibenik, Županijska uprava za
ceste, Ceste Šibenik d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., HŽ Putnički
prijevoz d.o.o. , Agencija za sigurnost željezničkog prometa Zagreb, Grad Šibenik, PU
Šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo pomorstva,prometa i
infrastrukture,Ispostava Šibenik;
28. travnja 2018. godine s Grad Knin, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina
Kistanje, Općina Ervenik, Općina Kijevo, JVP Knin, PU Šibensko-kninska, Inspektorat
unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike; P.J. Šibenik;
28. travnja 2018. godine s Grad Drniš, Općina Promina, Općina Unešić, Općina Ružić,
JVP Drniš, PU Šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike; P.J. Šibenik, HCR-PODRUŽNICA JUG, Zadar, Šibensko-kninska
županija, Upravni odjel za gospodarstvo;
26. travnja 2018. godine s HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno
područje Split, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ,Elektra Šibenik,Pogon
Knin, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik , Pogon Drniš, HEP-Proizvodnja d.o.o.
Zagreb, Proizvodno područje HE Jug Split, Vjetroelektrana CRNO BRDO d.o.o. Šibenik,
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•

•

Vjetroelektrana TRTAR-KRTOLIN, Vjetroelektrana ORLICE, Šibenik, Vjetroelektrana
DANILO, Zagreb, PU Šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova;
26. travnja 2018. godine s JU “Nacionalni park Krka”, JU ”Nacionalni park Kornati”, JU
Park prirode ”Vransko jezero”, JU Park prirode “Velebit”, JU Priroda Šibensko-kninske
županije, PU Šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike;
27. travnja 2018. godine s Uprava šuma Split, Šumarija Drniš, Šumarija Knin, Šumarija
Šibenik, PU Šibensko-kninska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike Uprava za inspekcijske poslove.

Na svim sastancima pored pročelnika PUZS-a i djelatnika Odjela za preventivu i planiranje bili
su prisutni predstavnici PU šibensko-kninske, Inspektorat unutarnjih poslova i županijski
vatrogasni zapovjednik koji je i suorganizator navedenih sastanaka.
Pored ovih sastanaka ovaj ured organizirao je i sastanak s pravnim osobama koje se
bave turističkom djelatnošću i predstavnicima žurnih službi i to 08. svibnja 2018. godine u
Hotelu „Solaris Šibenik” na koji su pozvani: PU Šibensko-kninska, PU Šibensko – kninska –
Inspektorat, VZŽ Šibensko-kninske, JVP Šibenik, JVP Vodice, JVP Knin, JVP Drniš, Lučka
kapetanija Šibenik, GDCK Šibenik, GDCK Knin, GDCK Drniš, HGSS Šibenik, Dom zdravlja
Šibenik, Dom zdravlja Drniš, Dom zdravlja Knin, Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ, Opća bolnica
Šibensko – kninske županije, Županija Šibensko – kninska, Općina Rogoznica, Općina
Primošten, Grad Šibenik, Općina Bilice, Grad Vodice, Općina Tribunj, Općina Tisno, Općina
Pirovac, Općina Murter-Kornati, Grad Skradin, TZ Šibensko – kninske županije, TZ Grada
Šibenika, TZ Grada Vodica, TZ Grada Skradina, TZ Grada Knina, TZ Grada Drniša, TZ Općine
Murter, TZ Općine Pirovac, TZ Općine Primošten, TZ Općine Rogoznice, TZ Općine Tisno, TZ
Općine Tribunj, Hotel Punta, Hotel Olympia, Hotel Imperial, Hoteli Solaris, Hotel Jadran,
Hotel Colentum, Hotel Miran, Hotel Zora, Hotel Borovnik i Gradska čistoća Šibenik.

22. Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih
putova i kanala sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: gradovi i općine
Izvješće:
Gradovi i općine propisale su zadane obveze
23. Obvezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog
otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za
građevine za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju
Izvješće:
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Hrvatske vode sukladno svom godišnjem planu vršile su čišćenje odvodnih kanala.

24. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog
sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu.
Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno,
onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava
za ceste Šibensko-kninske županije, gradovi i općine
Izvješće:
Hrvatskih cesta d.o.o., Sektor za održavanje i promet Poslovna jedinica Split, Tehnička
ispostava Šibenik u područni ured Šibenik - DUSZ dostavile su dokumente o čišćenju
cestovnih pravaca iz svoje nadležnosti.
25. Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje
bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
Izvješće:
HŽ Infrastruktura dostavila je vatrogasnoj zajednici „Godišnji plan čišćenja pružnog
pojasa”, Plan i program posebnih mjera zaštite od požara za HŽ Infrastrukturu za 2018.
godinu.

Izvješće o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara Šibensko-kninske
županije za 2018. godinu dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje
požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara Šibensko-kninske županije dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i
gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo.
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