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KABINET  ŽUPANA 

KLASA: 810-03/16-01/14 

URBROJ: 2125/1-07-17-04 

Gospić, 13. veljače 2017. god. 

 

                                                                                                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                          - ovdje- 

 

PREDMET: Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

          Ličko-senjske županije za 2017. godinu 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne novine", broj 92/10),  

Procjena ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 

br. 20/016) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-

ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13- pročišćeni tekst). 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Kabinet župana u suradnji s PU ličko-senjskom i Vatrogasnom 

    zajednicom Ličko-senjske županije. 

 

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Financijska sredstva za realizaciju Provedbenog plana  

osiguravaju se u Proračunu Ličko-senjske županije te proračunima izvršitelja i sudjelovatelja zadataka 

utvrđenih ovim Planom. 

 

OBRAZLOŽENJE: Člankom 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara  propisano je  da jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose 

godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara  za svoje područje za čiju provedbu će 

osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi gradova i općina donose se na temelju 

godišnjeg provedbenog plana županije na čijem se prostoru nalaze.  

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne 

policijske uprave i vatrogasne zajednice županije. 

U postupku donošenja Provedbenog plana za isti je provedeno savjetovanje s javnošću na web stranici 

Županije www. licko-senjska.hr, u razdoblju od 20. siječnja do 10. veljače 2017. godine te nije bilo 

dostavljenih mišljenja i prijedloga na Nacrt dokumenta. 

 

Stoga se predlaže Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije donošenje Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu koji je pripremljen 

uz sudjelovanje PU ličko-senjske i Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije. 

 

S poštovanjem, 

            Pročelnica 

 

            Sanja Vladetić  dipl.uč.,v.r. 
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Ž U P A N  
KLASA:  810-03/17-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-17-01 
Gospić, 2. ožujka 2017. godine 
 

 

 

     Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 

pročišćeni tekst), donosim 

 

  

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

     Utvrđujem prijedlog  Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu te isti dostavljam Županijskoj 

skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   
  

    Milan Kolić,v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA: 

URBROJ: 

Gospić, ______________ 2017. god. 

 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara ("Narodne novine", br. 92/10), 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije KLASA: 214-02/16-

01/03, URBROJ:2125/1-01-16-05 od 4. listopada 2016. godine („Županijski glasnik“ br. 20/16) i  

članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 

21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština  

Ličko-senjske županije  na ____ sjednici održanoj _______ 2017. godine, donijela je 

 

  

P R O V E D B E N I   P L A N 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE  

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE 

za 2017. godinu 

  

 

I. 

 

S ciljem unapređenja zaštite od požara i postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od 

požara na području Ličko – senjske  županije  Županijska skupština  Ličko – senjske županije  donosi 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Ličko - senjske županije za 2017. godinu 

(u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  

 

II. 

 

Provedbenim planom  planiraju se provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke 

mjere:  

 

1. Organizacijske mjere  

  

1.1. Vatrogasne postrojbe  

  

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz procjena ugroženosti od požara i  

tehnoloških eksplozija gradova i općina i planova zaštite od požara  gradova i općina osigurati 

potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac  može biti profesionalni i 

dobrovoljni vatrogasac  uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 21. i 22. Zakona o 

vatrogastvu („Narodne novine“ broj  106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 

80/10). 
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Izvršitelji zadatka:  

Gradovi, općine i pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske županije. 

Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice gradova i općina. 

Rok: kontinuirano 

 

 

b) U središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama koje 

djeluju na području Ličko - senjske županije osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost 

vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine/grada u slučaju požara i 

eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke 

pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.  

 

Izvršitelji zadatka:  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

c) Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije obvezuje se izraditi plan rasporeda zapošljavanja 

sezonskih vatrogasaca po vatrogasnim postrojbama sukladno Programu aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini. 

 

Izvršitelji zadatka:  

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 

Vatrogasna zajednica Grada Senja, 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 

Postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi s područja Ličko – senjske 

županije. 

Rok: do 31. svibnja 2017. 

 

 

d) U postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava organizirati vatrogasna dežurstva s ciljem 

osiguravanja djelotvorne i pravodobne operativnosti vatrogasne postrojbe, kao i cjelovite 

pokrivenosti općine/grada u slučaju požara ili neke druge vatrogasne intervencije. 

 

Izvršitelji zadatka: 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Ličko – senjske županije. 

Sudjelovatelj: 

Inspektorat unutarnjih poslova. 

Rok: kontinuirano 

 

 

e) Organizirati vatrogasnu vježbu na razini požarnog područja u tijeku priprema za predstojeću 

požarnu sezonu 2017. 

 

Izvršitelj zadatka: 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasne postrojbe s područja Ličko – senjske županije. 

Rok:  01. lipnja 2017. 
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f) U Županijskom centru 112 Gospić nastaviti s provedbom obveza i aktivnosti propisanih 

Sporazumom o preusmjeravanju broja 193 na 112 definiranog između Državne uprave za zaštitu 

i spašavanje i Vatrogasne zajednice Ličko - senjske županije kojim se u Županijskom centru 112 

Gospić osigurava stalno dežurstvo radi zaprimanja dojava o požaru i ostalim ugrozama na 

telefonski broj 193 ili 112 za područje cijele Županije i prosljeđivanje zapovjedniku teritorijalno 

nadležne vatrogasne postrojbe ukoliko operativnim dokumentima nije drugačije definirano.  

 

Izvršitelji zadatka:  

Ličko – senjske županija,  

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  

DUZS – Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 

Rok: kontinuirano 

 

 

g) Održati sjednice zapovjedništava vatrogasnih zajednica i vatrogasnih postrojbi te na istima 

uskladiti operativne planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s operativnim 

planom Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije. 

 

Izvršitelji zadatka:  

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 

Vatrogasna zajednica Grada Senja, 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 

Javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Ličko – senjske 

županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

h) Organizirati osposobljavanja i usavršavanja za vatrogasce i nazočiti seminarima za dodatno 

osposobljavanje vatrogasaca i zapovjedništava u svrhu učinkovitije provedbe svih planiranih 

aktivnosti i stjecanja novih znanja i vještina. 

 

Izvršitelji zadatka:  

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 

Vatrogasna zajednica Grada Senja, 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje, 

Javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Ličko – senjske 

županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

i) Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti javnih vatrogasnih postrojbi 

i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica na području Ličko – 

senjske županije. 

 

Izvršitelji zadatka:   

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  

Vatrogasna zajednica Grada Otočca,  

Vatrogasna zajednica Grada Senja,  

Vatrogasna zajednica Grada Novalje.  

Rok: kontinuirano 
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1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  

 

a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su  uskladiti procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija i planove zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o 

zaštiti od požara. 

 

Izvršitelji zadatka: 

Ličko – senjska županija,  

Gradovi i općine  s područja Ličko – senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske, 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasne zajednice gradova i općine, 

Vatrogasne postrojbe. 

Rok: kontinuirano 

 

 

b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice Stožera 

civilne zaštite tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2017. godini te usvojiti financijski 

plan osiguranih dodatnih sredstava za provođenje zadaća u pripremi i tijekom požarne sezone 

2017. godine. 

 

Izvršitelji zadatka:  

Ličko – senjska županija,  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije,  

DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 

Rok: do 31. svibnja 2017. 

 

 

c) Jedinice lokalne samouprave s područja Ličko - senjske županije, koje to još nisu učinile, dužne 

su  organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim propisima.  

  

Izvršitelji zadatka:  

Gradovi i općine s područja Ličko - senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

d) Predstavnička tijela lokalne samouprave dužna su kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim 

potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,  sukladno odredbama 

članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“  br. 39/13 i 48/15).  

 

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Rok: 01.svibnja 2017. godine 

 

 

e) Izvršiti inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na infrastrukturnim 

objektima  (plinovodi, dalekovodi, prometnice, pružni pojasi ili pravci) te objektima  iz  I. i II. 

kategorije ugroženosti od požara  sukladno procjenama ugroženosti od požara  i tehnoloških 

eksplozija i planovima zaštite od požara  gradova i općina. 
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Izvršitelji zadatka:   
Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske.  

Rok: kontinuirano 

 

 

f) Jedinice lokalne  samouprave, javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,  parkovima 

prirode i zaštićenim područjima na lokalnoj razini te Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, 

odnosno izraditi i provoditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane 

nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje 

visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 

Izrađene planove i propisane mjere navedeni subjekti dužni su dostaviti u pisanom obliku 

Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom uredu za zaštitu i spašavanje  

Gospić. 

 

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije,  

Hrvatske šume d.o.o.,  

Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“,  

Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“,  

Javna ustanova Nacionalni park „Paklenica“, 

Javna ustanova Park prirode “Velebit“. 

Javna ustanova Pećinski park „Grabovača“. 

Rok: do 15. svibnja 2017. 

 

 

g) Hrvatske šume d.o.o – UŠP Gospić i UŠP Senj dužne su izraditi godišnji Plan operativne 

provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem kojeg će se pristupiti izradi i 

obnavljanju prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Županije u suradnji s teritorijalno 

nadležnim zapovjednikom vatrogasne postrojbe, odnosno nadležne vatrogasne zajednice te na 

razini Županije uz sudjelovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za interventnu izradu 

prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska 

sredstva osiguravaju se  u proračunima gradova i općina na čijem području se nalaze šume, 

temeljem čl. 37. stavak 1. točka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), a  za šume u državnom vlasništvu iz planiranih 

sredstava Hrvatskih šuma d.o.o.. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite 

od požara dostaviti sudjelovateljima zadaće do 30. svibnja, a karte s izrađenim i ucrtanim 

prosjekama i putovima s elementima šumskih cesta dostaviti na znanje Vatrogasnoj zajednici 

Ličko – senjske županije do 30. svibnja 2017. godine. 

 

Izvršitelji zadatka:  

Hrvatske šume d.o.o. 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasna zajednica Grada Otočca, 

Vatrogasna zajednica Grada Senja, 

Vatrogasna zajednica Grada Novalje. 

Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s područja Ličko-senjske županije koja 

su direktno udružene u Vatrogasnu zajednicu Ličko-senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Inspektorat unutarnjih poslova, 

DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić.  

Rok: kontinuirano 
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h) Za posebno zaštićen krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture provoditi 

dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti te sustavno 

poboljšavati zaštitu od požara određenu odgovarajućim planovima. 

 

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

i) Održavati trase elektroenergetskih vodova i pripadajuće elektroenergetske građevine očišćene od 

zelenog i suhog raslinja. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od 

požara dostaviti Inspektoratu unutarnjih poslova PU ličko-senjske, Vatrogasnoj zajednici Ličko 

– senjske županije i DUZS-Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić. 

 

Izvršitelji zadatka: 

Hrvatska elektroprivreda  – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić. 

Rok: kontinuirano 

 

 

2. Tehničke mjere  

  

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  

  

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima (Pravilnik o minimumu 

tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95), Pravilnik o 

minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih 

društava („Narodne novine“ br. 91/02), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu 

osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije 

(„Narodne novine“ br. 31/11), temeljem važećih procjena ugroženosti i planova zaštite od požara 

Ličko – senjske županije, gradova i općina). Za potrebe vatrogasnih  postrojbi i zajednice 

osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila  i tehniku. Osigurati financijska sredstva 

za redovito održavanje ispravnosti vatrogasnih vozila i tehnike  te nabavku nove uslijed 

zastarjelosti. 

  

Izvršitelji zadatka:    

Ličko – senjska županija, 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe.  

Rok: kontinuirano 

  

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja  

  

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije 

do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno procjenama ugroženosti  od požara i 

tehnoloških eksplozija  i planovima zaštite od požara za gradove/općine na području Ličko – 

senjske županije osigurati dovoljan broj odgovarajućih stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio-

uređaja za potrebe  vatrogasnih postrojbi. 

Za provedbu dežurstva odnosno uzbunjivanja dežurnih vatrogasaca potrebno je osigurati 

dovoljan broj uređaja za komunikaciju, odnosno tzv. „pagera“ i mobitela za dežurne vatrogasce 
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u postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društava. Osuvremenjivati način dojave i u ispravnom 

stanju držati dojavnu centralu za slanje grupnih SMS poruka kod uzbunjivanja. 

 

 

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe s područja Ličko - senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice s 

područja Ličko – senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

b) Za potrebe intervencija gašenja požara i izrade šumskih prosjeka u akcijama sprječavanja širenja 

nastalog požara pri pravnim osobama koje gospodare šumama planirati, osnovati, opremiti i 

osposobiti radne ekipe šumarskih djelatnika s odgovarajućom opremom i sredstvima veze. Za 

provedbu ove točke iz planiranih sredstava Hrvatskih šuma, odnosno nadležnih šumarija treba 

osigurati potrebna financijska sredstva. Popis ekipa s opremom te plan angažiranja i 

komunikacije potrebno je dostaviti nadležnom županijskom zapovjedniku najkasnije do 31. 

svibnja 2017. 

 

Izvršitelji zadatka:   

Hrvatske šume d.o.o., 

Nadležne šumarije. 

Sudjelovatelji: 

Inspektorat unutarnjih poslova PU ličko-senjske, 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije. 

Rok: 31. svibnja 2017. 

 

 

3. Urbanističke mjere  

  

 

3.1. Prostorno-planska dokumentacija 

 

U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene), 

ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je utvrditi i realizirati mjere zaštite od požara sukladno 

važećim propisima. U prostorno-planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja propisanog 

posebnim zakonom i podzakonskim aktima, ovisno o razini prostornog plana potrebno je posebno 

evidentirati i obraditi mjere iz područja procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

sukladno važećim propisima.  

 

Izvršitelji zadatka:   

Ličko – senjska županija, 

JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Inspektorat unutarnjih poslova. 

Rok: kontinuirano 

 

 

3.2. Prometnice i javne površine 
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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.  

  

 

 

Izvršitelji zadatka:  
Pravne  osobe  koje  upravljaju javnim cestama sukladno važećim  propisima,  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije.  

Rok: kontinuirano 

  

 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak  

  

Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i  

tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se bave 

djelatnošću javne vodoopskrbe.  

Rok: kontinuirano 

 

 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara  

  

Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima.  

  

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se bave 

djelatnošću javne vodoopskrbe.  

Rok: kontinuirano 

 

  

Zahtijevati od distributera vode redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj 

mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih 

hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih 

na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.   

 

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje se bave 

djelatnošću javne vodoopskrbe.  

Sudjelovatelji: 

Hrvatska vatrogasna zajednica, 

Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije, 

Vatrogasne zajednice gradova, 

Javne vatrogasne postrojbe, 

Dobrovoljna vatrogasna društva. 

Rok: 30. lipnja 2017. 

 

 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara  

  

Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 

udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe  gašenja požara.  
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Izvršitelji zadatka:  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

  

 

3.6. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  

   

a) Otpad se, sukladno članku 83. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 

broj 94/13) smije skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima 

određenim za tu namjenu. 

Na temelju članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom za sva postojeća odlagališta 

otpada koja nezadovoljavaju uvjete donesen je Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine" br. 114/15) po kojem je 

potrebno izraditi Plan sanacije i/ili zatvaranja odlagališta prema uvjetima iz Pravilnika. 

Postojeća odlagališta za koja postoje odobreni planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja 

zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom, mogu se koristiti te moraju biti sanirana i zatvorena 

najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje 

županije na čijem se području nalaze. 

Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane uvjete i koja se planiraju koristiti do uspostave 

centra za gospodarenje otpadom obvezna je primjena odredbi navedenog Pravilnika te drugih 

propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita od požara.  

  

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije u suradnji s pravnim osobama koje upravljaju 

odlagalištima, odnosno  pravnim  osobama koje obavljaju komunalnu djelatnost. 

Rok: kontinuirano 

 

 

b) U slučaju nastajanja požara na  odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u najkraćem 

mogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na siguran način.  

  

Izvršitelji zadatka:   

Pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada,   

Vatrogasne postrojbe gradova i općina. 

Rok: kontinuirano 

 

 

3.7. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru  

  

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru  i u skladu 

s Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije o uvjetima paljenja vatre i drvenog 

ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 

7/10) nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 

opasnosti od  požara.   

  

Izvršitelji zadatka:   

Ličko - senjska županija, 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

  

 

b) Koristeći sve dostupne oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, web-portali, web- stranice 

vatrogasnih organizacija, web – stranice gradova/općina/Županije, društvene mreže, tisak, 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html
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plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu 

provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju 

pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri 

spaljivanju biljnog i drugog otpada. 

  

Izvršitelji zadatka:   

Ličko – senjska županija, 

Vatrogasna  zajednica  Ličko - senjske županije,,  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Vatrogasne postrojbe s područja Ličko – senjske županije. 

Sudjelovatelji: 

Inspektorat unutarnjih poslova 

DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, 

Turistička zajednica Ličko – senjske županije, 

Hrvatske šume d.o.o., 

Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“,  

Javna ustanova Nacionalni park „Sjeverni Velebit“,  

Javna ustanova Nacionalni park „Paklenica“ 

Javna ustanova  Park prirode „Velebit“ 

Javna ustanova Pećinski park „Grabovača“. 

Rok: kontinuirano 

  

 

c) Uključiti se u organizaciju savjetodavno - informativnih sastanaka sa sudionicima i obveznicima 

provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od 

nastajanja i  širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.  

  

Izvršitelji zadatka:  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije,  

Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije,  

DUZS-Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić. 

Rok: do 31. svibnja 2017. 

 

 

d) Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku 

odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.  

  

Izvršitelji zadatka:   
Hrvatske vode,  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije. 

Rok: kontinuirano 

 

 

e) Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati  prohodnima.  

  

Izvršitelji zadatka:   

Gradovi  i  općine s područja Ličko – senjske županije.  

Rok: kontinuirano  

  

 

f) 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 



13 

 

pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle  izazvati požar ili 

omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje, a poglavito kod javnih prometnica koje prolaze kroz 

šume. Izvršitelji su dužni izraditi godišnji plan čišćenja cestovnih pojasa od lako zapaljivih tvari 

odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje uz javne 

prometnice od posebnog značaja. Godišnji plan čišćenja po donošenju dostaviti Inspektoratu 

unutarnjih poslova, Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i DUZS-Područnom uredu za 

zaštitu i spašavanje Gospić.  

  

Izvršitelji zadatka:   

Hrvatske autoceste d.o.o.,   

Hrvatske ceste d.o.o.,  

Županijska Uprava za ceste Ličko – senjske županije,  

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije.  

Rok: kontinuirano 

  

 

g) HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. dužna je izraditi godišnji plan čišćenja uz željezničke pravce 

koji prolaze Ličko – senjskom županijom, tretirati i čistiti pružni pojas od lako zapaljivih tvari, 

odnosno tvari koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  Godišnji plan čišćenja 

po donošenju dostaviti Inspektoratu unutarnjih poslova, Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske 

županije i DUZS-Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Gospić. 

 

Izvršitelj zadatka:   
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 

Rok: kontinuirano 

 

 

h) Organizirati i poduzimati mjere za uklanjanje minsko – eksplozivnih sredstava na minski 

sumnjivom prostoru kako bi se omogućilo učinkovito djelovanje vatrogasnih postrojbi i na tom 

području Županije. U razdoblju 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 znakova kojima se ograđuje i obilježava minirano 

ili minski sumnjivo područje. Županijski koordinator za razminiranje obavijestiti će Vatrogasnu 

zajednicu Ličko – senjske županije o područjima koja su razminirana na području Ličko – 

senjske županije. 

 

Izvršitelji zadatka: 

Hrvatski centar za razminiranje, 

Ličko-senjska županija. 

Rok: kontinuirano 

 

 

i) Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu 

izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao 

i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih 

intervencija na području Ličko – senjske županije. Popis vlasnika raspoložive teške građevinske 

tehnike i mehanizacije (pravne i fizičke osobe) s pregledom strojeva i opreme te ostalih oblika 

logističke potpore unijeti u provedbene planove gradova i općina te s razrađenim planom 

aktiviranja dostaviti Županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

 

Izvršitelji zadatka: 

Gradovi i općine s područja Ličko – senjske županije, 

Hrvatske šume d.o.o. 

Rok: 30. travnja 2017. 
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j) Sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ br. 25/01), ustrojiti županijsko vatrogasno zapovjedništvo kao 

stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih 

požara otvorenog prostora na području Županije. 

 

Izvršitelji zadatka:   

Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije,  

Ličko - senjska županija.  

Rok: kontinuirano 

 

 

III. 

 

Kabinet župana kao nadležno upravno tijelo Županije dostavit će ovaj Provedbeni plan svim 

pravnim subjektima koji su istim predviđeni kao izvršitelji i sudjelovatelji pojedinih zadataka. 

  

Izvršitelji i sudjelovatelji nakon provedenih zadataka utvrđenih Provedbenim planom obvezni 

su po izvršenju istih dostaviti izvješće Kabinetu župana i Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske 

županije. 

IV. 

 

Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će se u 

proračunima izvršitelja i sudjelovatelja zadataka. 

 

Sredstva za provedbu obveza Ličko-senjske županije i Vatrogasne zajednice Ličko-senjske 

županije koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana osigurat će se iz Proračuna Ličko-senjske  

županije za 2017. godinu. 

 

V. 

 

Provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave na području  

Ličko - senjske županije za 2017. godinu donose se na temelju ovoga Provedbenog plana.   

 

VI. 

 

Županijska skupština Ličko-senjske županije jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju 

zaštite od požara i stanju provedbe  godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Ličko-senjske županije.  

 

VII. 

 

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu dostavit će se Nacionalnom odboru za 

preventivnu zaštitu i gašenje požara i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje-Sektoru za  vatrogastvo. 

 

VIII. 

 

Ovaj Provedbeni plan  objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko – senjske županije. 

        

 

        Predsjednik Skupštine 

 

              mr. Darko Milinović, dr.med.                                                                                                       
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