Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini («Narodne novine», broj 43/12 ) i članka
61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09 16/09 i 12/11),
Gradonačelnik Grada Pule dana 09. svibnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za
područje grada Pule za 2012. godinu
I
Usvaja se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje
grada Pule za 2012. godinu.
II
Akt iz točke I. Ovog zaključka sastavni je dio istog.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/12-01/544
Urbroj:2168/01-02-04-00-0362-12-3
Pula, 09. svibnja 2012.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKATA
Pravni osnov za donošenje akta sadržan je u točki 3. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini («Narodne
novine», broj 43/12) i članku 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
7/09 i 16/09 i 12/11), kojima je propisana nadležnost gradonačelnika za donošenje ovog akta.
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini («Narodne novine», broj 43/12) propisano je
da na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje gradonačelnik usvaja Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje jedinice lokalne samouprave za
2012. godinu
Stožer zaštite i spašavanja Grada Pule je na svojoj sjednici održanoj 25. travnja 2012.
godine utvrdio je prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike
Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za
područje Grada Pule za 2012. godinu, te ga uputio na usvajanje Gradonačelniku Grada Pule.
Slijedom navedenog, dostavlja se predloženi akt na nadležno postupanje radi
donošenja.
III PRIJEDLOG AKTA
U prilogu dostavlja se prijedlog Zaključka
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU AKTA
Za realizaciju Zaključka nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada
Pule.

Pripremio:
Savjetnik 2 za zaštitu na radu
mr.sig. Marijan Kaurić, dipl.ing. sig.
PROČELNIK
Danijel Ferić .,v.r

Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2012. godini (NN 43/12.), na sjednici održanoj 25.travnja 2012. godine
Stožer zaštite i spašavanja predlaže za usvajanje:
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI VLADE RH
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU ZA PODRUČJE GRADA PULE ZA 2012. GODINU
I.

NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

1. Grad Pula donio je Plan zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara
(NN. 58/93.) i dužan je izvršiti usklañivanje svih podataka i odrednica iz važećih Planova
zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka:
gradonačelnik
Sudjelovatelji: Područna vatrogasna zajednica Pula, Javna vatrogasna postrojba Pula, Područni
ured DUZS Pazin
Rok: 30. travnja 2012. godine.
2. Propisati potrebne agrotehničke mjere kao i mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina (sukladno člancima 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Narodne novine, br.
152/2008 i 21/2010), kao i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara
Izvršitelj zadatka:
Grad Pula
gradonačelnik
Rok: 30. travnja 2012. godine
3. Održavanje će sjednice Stožera zaštite i spašavanja grada Pule za pripremu protupožarne
sezone u 2012. godini. U svrhu pravodobne pripreme na sjednicama:
analizirati požarnu sezonu 2011.i postojeće stanje organiziranosti
donijeti Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za požarnu sezonu
usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,
predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na području grada,
usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provoñenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone
Izvršitelj zadatka:
gradonačelnik
Sudjelovatelji: Javna vatrogasna postrojba Pula, Područni ured DUZS Pazin
Rok: 30. travnja 2012. godine
4. Temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za grañevine i otvorene prostore
posebno ugrožene od nastanka i širenja požara izraditi Planove motrenja, čuvanja i ophodnje
te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim
prostorima ili grañevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara.
Financijska sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe
koje su vlasnici ili korisnici površine ili grañevine kojima upravljaju.
Sredstva za izradu Planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u vlasništvu fizičkih
osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izrañene planove i propisane mjere dostaviti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Pazin i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka: gradonačelnik
JU NP Brijuni, »Hrvatske šume« d.o.o.
Sudjelovatelji: Područna vatrogasna zajednica Pula, Javna vatrogasna postrojba Pula,
Rok: 30. travnja 2012. godine (izrada i usklañivanje planova)
15. svibnja 2011. godine (dostava planova)

II. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI
OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA

5. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave dužna su sustavno provoditi praćenje stanja
odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih«
odlagališta.
Posebnu pozornost potrebno je posvetiti provedbi mjera ureñenja lokacija i
zdravstvene zaštite odlagališta otpada odreñenih posebnim propisima, odnosno poduzimanju
odgovarajućih mjera u smislu ureñenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja
odlagališta, te ostalih mjera za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
Izvršitelj zadatka: gradonačelnik
Rok: 31. svibnja 2012. godine
6. Zadužuju se gradonačelnici i načelnici općina da sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe
u svim gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke
sezone te na žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu, ustroje i opreme potrebnom
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opremom izviñačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku. U svrhu usklañivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti
na području županije obvezno uključivati županijske vatrogasne zapovjednike.
Hrvatske šume d.o.o. će u vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u
šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti od požara, motriteljsko-dojavnu službu
organizirati danonoćno (od 0-24 sata).
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim
područjima na županijskoj razini, u danima velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja
požara otvorenog prostora, obvezno će organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno povećati
broj ophodnji i ekipa na terenu.
Za grañevine i površine koje su planom čuvanja predviñene za čuvanje uspostaviti
odgovarajuću čuvarsku službu.
Usklañeni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviñačko-preventivnih ophodnji i
popis grañevina i površina koje su planom čuvanja predviñene za čuvanje dostaviti
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku
najkasnije do roka predviñenog za provedbu ove točke.
gradonačelnici
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i
zaštićenim područjima na županijskoj razini
Vatrogasna zajednica Istarske županije
Područne vatrogasne zajednice
Rok: 31. svibnja 2012. godine

Izvršitelji zadatka:

7. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške grañevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara. Uz navedeno, planirati načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije,
prvenstveno na priobalju. Za potrebe žurnog prebacivanja navedene mehanizacije s kopna
na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje OS RH – PP NOS HRM iz sastava PP NOS-a OS
RH(s odgovarajućim sredstvima i osposobljenim i uvježbanim ljudstvom).
Popis raspoložive teške grañevne mehanizacije s razrañenim planom aktiviranja
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu za
zaštitu i spašavanje i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka: gradonačelnici
Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Istarske županije, Područna vatrogasna zajednica
Pula,
Javna vatrogasna postrojba Pula,
Rok: 30. travnja 2012.godine
8. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima.
Izvršitelji zadatka:
gradonačelnici
Sudjelovatelji:Vatrogasna zajednica Istarske županije, Područne vatrogasne zajednice,
Javne
vatrogasne postrojbe, Dobrovoljna vatrogasna društva
Rok: 31. svibnja 2012. godine

III. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA
9. Svi izvršitelji zadataka temeljem Programa aktivnosti Vlade RH dužni su izvijestiti Državnu
upravu za zaštitu i spašavanje o tijeku provedbi svojih zadaća najkasnije do 5. svibnja 2012.
godine.
10. Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u provedbi aktivnosti iz Programa dužni su izvršiti
odgovarajuću raščlambu provedbe ovogodišnjeg Programa aktivnosti, uključujući raščlambu
vlastitih financijskih izdataka. U vlastitim proračunima za narednu proračunsku godinu (2013
.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati dostatna
financijska sredstva za provedbu zadaća (po broju i opsegu) najmanje kao ovogodišnje.
11. Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog
Programa, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim i sredstvima korištenim iz Državnog
proračuna, dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje s krajnjim rokom do 14.
studenoga 2012. godine.
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