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PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA 
PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU 

 
 
 Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 
92/2010), Vlada Republike Hrvatske donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini ("Narodne novine" broj 42/17), 
koji je na snazi od 28. travnja 2017.  
 U Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) utvrđeni su i zadaci, 
odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne samouprave. 
 Program aktivnosti temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, 
javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih 
organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje nadležna je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti 
vezanih uz provedbu programa. 
 Program aktivnosti je koncipiran uvidom u situaciju temeljeno inspekcijskim nadzorom i 
trebao bi organizirati zaštitu od požara u ljetnoj sezoni. Ista se vodi s državne razine pa ga donosi 
Vlada Republike Hrvatske i prenosi svoje ovlasti na Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. 
 
 
"II. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA 
 

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su temeljem iskustava iz protekle požarne sezone 
izvršiti usklađivanje svih podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara. 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) 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.  

 

Izvršitelji zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Rok: 30. travnja 2017. godine  

 
Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) Gradsko 

vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijelo je Plan zaštite od požara 
za područje grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15). Prethodno je, u skladu sa 
zakonskim i pod zakonskim odredbama, usvojena Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje grada Rijeke, usklađena i revidirana u skladu s novonastalim uvjetima. 
Kontinuirano se nastavlja ažuriranje podataka u tabelarnom dijelu usvojenog Plana – Servisnim 
tablicama. 

 
2. Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela koja to još nisu propisala, dužne su (sukladno članku 41. stavku 
2. i članku 43. stavku 1. Zakona o šumama, »Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 
18/2013 i 148/13. i 94/14) propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i 
paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumo posjednika. 

Sukladno članku 10. Zakona o šumama, županijske skupštine, odnosno Skupština Grada Zagreba, dužne su 
odrediti rok u kojem su trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i šumo posjednici, te pravne osobe koje koriste 
šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine 
na kojima je izvršeno pustošenje, bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom (koje 
ga nisu već odredile). 

Općinska, odnosno gradska vijeća (za Grad Zagreb Gradska skupština) koja još nisu propisala potrebne mjere 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, »Narodne 
novine«, br. 39/13 i 48/15), dužne su propisati i provesti mjere i u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

Izvješće o provedenim propisanim mjerama, navedeni subjekti dužni su dostaviti teritorijalno nadležnom 
Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije. 

 
Izvršitelj zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Sudjelovatelji: Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Vatrogasne zajednice županija 

Rok: 30. travnja 2017. godine  
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 Dolaskom toplijeg i sušnijeg vremena, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području 
djelovanja vatrogasnih snaga u periodu proglašenja velikih ili vrlo velikih opasnost od požara 
zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru. Iznimno, nadležna javna vatrogasna postrojba 
može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru uz organiziranje vatrogasnog dežurstva, a na 
temelju pismenog zahtjeva pravne ili fizičke osobe. 

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih, odnosno 
pokrivenih prostora s osiguranim ložištem, kao što je spaljivanje smeća, korova, suhe trave i 
žbunja, korištenje improviziranih ložišta vapnara i drugih objekata s otvorenim ložištem, roštilja koji 
se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu, te bacanje gorućih i užarenih tvari na 
otvorene površine.  

Na području grada Rijeke i području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: JVP Grada) primjenjuje se Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru 
Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/02 i 15/11).  

 
3. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i 
vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2017. godini, na kojima je potrebno:  

a) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju 
požarnu sezonu, 

b) razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 
požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja i upućivanja 
na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja 
vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske, 

c) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području, 
d) predložiti usvajanje Plana 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 za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija 
kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/11). 

 
Izvršitelj zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik  

Sudjelovatelji: Područni uredi Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
Vatrogasne zajednice županija 

Rok: 30. travanj 2017. godine 
 

 Sjednica Stožera civilne zaštite za područje grada Rijeke, održati će se po formiranju 
gradskog vijeća na kojoj će se  razmatrati Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, te utvrđene mjere koje se odnose na 
područje grada Rijeke.  
 Izrađen je Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na otvoreno prostoru te su izrađeni operativni 
planovi ophodnje od strane Zapovjedništva Gradske vatrogasne zajednice Rijeka (u daljnjem 
tekstu: GVZ Rijeka), te su isti dostavljeni dobrovoljnim vatrogasnim društvima (u daljnjem tekstu: 
DVD). 

Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2017. godinu financijska sredstva za provedbu 
mjera čuvanja i ophodnje. Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara provodit će: DVD-i, službe zaštite pravnih 
osoba kod kojih prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, Pilotski klub "Krila 
Kvarnera”, Hrvatske šume - Šumarija Rijeka te Direkcija za komunalno redarstvo a koordinaciju 
svih mjera utvrđenih u Planu provoditi će GVZ Rijeka. 
 JVP Grada i članovi DVD-a provesti će više zajednički vježbi sukladno Planu vježbi u 2017. 
godini. 
 
 
"IV. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I 

ŠIRENJA POŽARA  
 
17. Hrvatske šume d.o.o. dužne su, temeljem Šumsko gospodarske osnove područja za razdoblje 2016. – 2025. 
godine, kontinuirano raditi na izgradnji i održavanju motrionica, prometnica, odnosno protupožarnih prosjeka s 
elementima šumskih cesta kroz šume. 

Hrvatske šume d.o.o. dostavljat će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Ministarstvu obrane i vatrogasnim 
zajednicama županija ažurirane podatke o ugroženosti šuma od požara, šumskim zajednicama, šumskim prometnicama, 
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motrionicama i prosjecima u digitalnom georeferenciranom obliku (ESRI format) i podatke o kategoriziranim 
vrijednostima šuma. 

Savjetodavna služba je dužna kod izrade Programa gospodarenja šumo posjednika, u dijelu koji se odnosi na 
projektiranje i izgradnju novih protupožarnih prometnica kroz posebno ugrožene šume, pribaviti suglasnost nadležnog 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume d.o.o. 

Sudjelovatelj: Vatrogasne zajednice županija 

Rok dostave podataka 15.svibnja 2017. godine 

Rok provedbe  kontinuirano 

 
 Zapovjedništva GVZ Rijeka i JVP Grada će tijekom proljeća 2017. godine obaviti obilazak 
šumskih predjela kako bi utvrdili stanje izgrađenosti šumskih prosjeka i šumskih cesta odnosno da 
li je potrebno izrađivanje novih šumskih prosjeka ili šumskih cesta, ili je nužno pojačano održavanje 
postojećih, prvenstveno uklanjanje izraslog grmlja i granja i popravak prometnica radi lakšeg 
kretanja vozila. U slučaju postojanja potrebe za eventualnim radovima na prosijecanju i čišćenju 
šumskih putova, zatražit će se od Šumarije Rijeka izvođenje radova i uklanjanje nedostataka. 

Članovi DVD Sušak-Rijeka će sukladno planu čišćenja raslinja uz željezničku prometnicu 
na području grada Rijeke, u suradnji s HŽ - Infrastrukturom d.o.o. i Vatrogasnom zajednicom 
Primorsko-goranske županije sudjelovati u čišćenju pružnog pojasa.  
 
22. Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sustavno će pratiti stanja odlagališta 
otpada na svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i prirode 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. 

 

Izvršitelji zadatka: 

župan, gradonačelnik, općinski načelnik, 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 
Ministarstvo unutarnjih poslova 
Ministarstvo zdravlja 

Rok provedbe: 15. svibnja 2017. godine 

Rok za nadzor: 31. svibnja 2017. godine 

 
Stanje divljih odlagališta otpada na području grada Rijeke, sustavno će pratiti i tijekom 

požarne sezone pojačano nadzirati nadležni Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija 
za komunalno redarstvo.  
 
 
"VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM 

ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU 
POŽARA 

 
33. Zadužuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 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 i ostalim ugroženim područjima, ustroje i opreme 
potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje 
potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. U 
svrhu usklađivanja plana ophodnji i njihovih aktivnosti na području županije obvezno uključivati vatrogasne 
zajednice županija. 

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 (0-24 sata). 

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, u danima velike i vrlo velike opasnosti od 
nastanka i širenja požara otvorenog prostora, planirat će i organizirati danonoćno dežurstvo, odnosno 
povećati broj ophodnji i ekipa na terenu. Za građevine i površine koje su planom predviđene za čuvanje 
uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu. 
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Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe (Hrvatske šume d.o.o. i javne ustanove za 

upravljanje nacionalnim parkovima, gradovi i općine) dostavit će svoje planove županijama, koje će iste 
objediniti i uskladiti te konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i 
popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, dostaviti teritorijalno nadležnom 
Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije, najkasnije do 
roka predviđenog za provedbu ove točke. 

Izvršitelji zadatka: 
župan, gradonačelnik, općinski načelnik 
Hrvatske šume d.o.o. 
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima 

Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice županija 

Rok: 15. svibnja 2017. godine 

 
 U cilju pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, predviđa se 
zaključenje ugovora s Pilotskim klubom "Krila Kvarnera” o redovitom izviđanju, otkrivanju i javljanju 
o opasnostima i požarima za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2017. godine, koji se nalazi u 
prilogu ovog Programa. Također je izrađen Prijedlog odluke o ustrojavanju motriteljsko-dojavne 
službe i Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje postoji 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, koji će se po donošenju objaviti u "Službenim 
novinama Grada Rijeke" i dostaviti nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije.  
 
34. Lokalne podružnice Uprave šuma će u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 
utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i 
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene mehanizacije. Za potrebe žurnog 
prebacivanja navedene mehanizacije s kopna na otoke i obratno predvidjeti sudjelovanje Oružanih snaga Republike 
Hrvatske s odgovarajućim prijevoznim sredstvima, tehnikom i osposobljenim ljudstvom. 

Popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja), odmah po 
isteku roka za izvršenje, dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj 
zajednici županije. 

Izvršitelji zadatka: Podružnice uprave šuma, župan, gradonačelnik, općinski načelnik 

Sudjelovatelji: Ministarstvo obrane 
Vatrogasne zajednice županija 

Rok: 15. svibnja 2017. godine 

 
 Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke utvrđeni su slučajevi i način uporabe 
opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara (pod time se podrazumijeva i teška 
građevinska mehanizacija). 
 
36. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim proračunima predvidjeti financijska 
sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, 
odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih 
oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj 
godini. 

Za vozila angažirana u provedbi zadaća redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o vatrogastvu, 
nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova 
nužnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike objediniti potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije 
odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. 

Temeljem dostavljenih procjena i planova popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo izvršit će selekciju i predložiti prioritete sanacije. 

Izvršitelji zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik 
Vatrogasne zajednice županija 

Sudjelovatelji: Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Hrvatska vatrogasna zajednica 

Rok: 15. svibnja 2017. godine 

 
 Tijekom pripremnog razdoblja poduzimaju se sve potrebne aktivnosti da se sva raspoloživa  
tehnika i vozila dovede i održava u stanju potpune spremnosti za požarnu sezonu. Sredstva su 
osigurana Sporazumom o financiranju vatrogastva na području grada Rijeke KLASA:112-01/15-
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03/1, URBROJ: 2170/01-09-00-16-21, od 29.12.2016. 
37. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske u suradnji s Državnom 
upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, na temelju raščlambe angažiranja, troškova i 
učinaka (3 E) tijekom posljednjih 5 godina, a sukladno planovima zaštite od požara, radi dodatnog popunjavanja 
vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od požara planirat će i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje 
vatrogasaca u domicilnim vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i 
osposobljavanje. Dio sezonskih vatrogasca bit će u službi državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi. 

Vatrogasne zajednice županija će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama, popis s osnovnim 
podacima sezonskih vatrogasaca s pridruženim bruto iznosima naknada, dostaviti na odobrenje Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 15. svibnja 2017. godine, na način da će naznačiti za svaki 
pojedini mjesec broj potrebnih sezonskih vatrogasaca, ne prelazeći iznos financijskih troškova za razdoblje lipanj-rujan. 
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 1110) sezonskih 
vatrogasaca s popisa (maksimalno do 3.000,00 kuna) i to najdulje za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine, te 
dostaviti odgovarajuće upute o tome. Navedena razdoblja mogu se produljiti ili skratiti sukladno zahtjevu zapovjednika 
vatrogasne zajednice županije i procjeni, odnosno suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, ovisno o 
meteorološkim parametrima. 

Vatrogasne zajednice županija obvezne su nadzirati provedbu Plana rasporeda za zapošljavanje po 
vatrogasnim postrojbama, dostavljati mjesečne evidencije i tablično objedinjene popise sezonskih vatrogasaca kao i 
izmijenjene/dopunjene mjesečno sklopljene ugovore, odmah po potpisivanju, sukladno odgovarajućoj Uputi. Ukoliko 
Vatrogasne zajednice županija imaju potrebe za dodatnim osposobljavanjem svojih sezonskih vatrogasaca, zahtjeve za 
osposobljavanje prema Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja, dužne su 
dostaviti do kraja tekuće godine za iduću godinu. Refundacija dijela sredstava izvršit će se sukladno točki 48. Programa. 

 

Izvršitelji zadatka: Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Vatrogasne zajednice županija 

Sudjelovatelji: župan, gradonačelnik, općinski načelnik  

Rok: 15. svibnja 2017. godine (dostava planova) 

 20 svibnja 2017. godine (odobrenje) 

 
 Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke utvrđen je broj vatrogasnih postrojbi i 
vatrogasaca (dobrovoljnih i profesionalnih)  te ne postoji potreba daljnjeg popunjavanja ili osnivanja 
novih postrojbi. Vatrogasci su opremljeni zaštitnom i ostalom tehničkom opremom. U JVP Grada 
tijekom ljetnih mjeseci procjenjivat će se potreba angažiranja dodatnih snaga u akcije gašenja 
šumskih požara. Vatrogasna društva imaju odgovarajući broj vatrogasaca i potrebnu opremu. 
 Sredstva se osiguravaju za svaku godinu u proračunu Grada Rijeke.  

Operativni Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara na otvoreno prostoru, izrađen je od strane Zapovjedništva 
GVZ Rijeka. Razrađeno je i uključivanje snaga i sredstava u operativne planove Vatrogasne 
zajednice Primorsko-goranske županije.  

Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana 
opasnost od nastajanja i širenja požara provodit će DVD-i te Pilotski klub "Krila Kvarnera”, a 
koordinaciju svih mjera utvrđenih u Planu provodit će GVZ Rijeka. 
 
 
„VII. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA 
 
49. Svi izvršitelji i sudjelovatelji zadataka iz ovog Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne troškove priprema 
(obuke, edukacije, vježbi, održavanja sredstava, nabave pjenila i sredstava za gašenje), izrade projekata, studija i 
procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku. 
 
50. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo 
ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne podatke kontakt osoba za koordinaciju, odmah po objavi Programa 
aktivnosti u "Narodnim novinama". 
 
Ad. 49 i 50. Grad Rijeka će putem GVZ Rijeka redovito izvješćivati nadležna tijela o provođenju 
svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovog Programa. Kontakt osoba je Hinko Mance, zapovjednik 
GVZ Rijeka.  
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PRILOG 
 
 
GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, kojeg zastupa Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, ( u 
daljnjem tekstu: Grad Rijeka)  
 
 
PILOTSKI KLUB ''KRILA KVARNERA'' RIJEKA, Korzo 2a/III, Rijeka, kojeg zastupa predsjednik 
Tomislav Sinko, (u daljnjem tekstu: Pilotski klub) sklopili su sljedeći 
 
 

 
UGOVOR O MEĐUSOBNOJ SURADNJI 

 
Članak 1. 

U svrhu zaštite ljudi i imovine od požara i ekoloških opasnosti, a u sklopu organizacije 
zaštite od požara i ekoloških akcidenata te provođenja mjera ranog otkrivanja pravodobnog i 
javljanja o nastanku požara te ekoloških akcidenata, Grad Rijeka i Pilotski klub uređuju odnose 
tijekom redovnih letačkih aktivnosti Pilotskog kluba u 2017. godini. 
 

Članak 2. 
Prihvaćajući suradnju iz članka 1. ovoga Ugovora, Pilotski klub će tijekom redovnih letačkih 

aktivnosti-trenaže pilota članova kluba, izviđati područja na rutama letenja (Grobnik, Klana, 
Opatija, Lovran, Rijeka, Kostrena i Kraljevica) 
 

Članak 3. 
U okviru avio-izviđanja područja iz članka 2. ovog Ugovora, Pilotski klub će u skladu s 

pravilima struke i s pojačanom pažnjom utvrđeno područje nadzirati u cilju uočavanja nastanka 
požara i ekoloških akcidenata. 

U slučaju uočavanja požara ili ekološkog akcidenta Pilotski klub će o tome odmah izvijesti 
nadležne službe u cilju poduzimanja daljnjih mjera i radnji. 
 

Članak 4. 
Za suradnju u sklopu organizacije zaštite od požara i ekoloških akcidenata Grad će 

Pilotskom klubu donirati sredstva u iznosu od 80.000,00 (osamdeset tisuća kuna).  
 

Članak 5. 
Pilotski klub nema pravo od Grada potraživati naknadu troškova, kako redovnih tako niti 

izvanrednih, koje je imao za potrebe priprema izviđanja, odnosno za pravovremenu nabavku avio-
goriva. 

 
Članak 6. 

Pilotski klub će avio-izviđanje obavljati u granicama područja utvrđenog ovim ugovorom i na 
način utvrđen ugovorom. 

 
Članak 7. 

O obavljenom izviđanju Pilotski klub će Gradu podnijeti pismeno izvješće. 
Izvješće treba sadržavati: 

- tekstualni opis opažanja koja imaju karakter mogućih akcidentnih situacija. 
- oznaku mjesta zbivanja na preslici zemljopisne karte. 
- opis rezultata izviđanja u proteklom tjednu koji su ugovorom predviđeni. 

 
Članak 8. 

Ovaj ugovor se temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA:____________, 
URBROJ:______________ od ____________ 2017. godine, zaključuje na određeno vrijeme i to 
za  razdoblje od 1. lipnja 2017. do 31. listopada 2017. godine i prestaje važiti istekom tog vremena. 
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Članak 9. 
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana 

zadržava 2 (dva) primjerka. 
 

Članak 10. 
Stranke primaju prava i obveze iz ovog ugovora te ga u znak prihvata vlastoručno 

potpisuju. 
 
KLASA:________________________ 
UR.BROJ: ______________________ 
Rijeka, _________________________ 
 
 
 
 

            GRAD RIJEKA 
PILOTSKI KLUB 

 

p.p.  Gradonačelnika 

''KRILA KVARNERA'' RIJEKA pročelnik Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu 

  
Tomislav Sinko mr.sc. Mladen Vukelić 
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Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
na području grada Rijeke za 2017. godinu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     #potpis# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	001 30 program aktivnosti_požarna sezona 2017
	6-Program aktivnosti - požarna sezona 2017.
	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA

	UGOVOR O MEĐUSOBNOJ SURADNJI
	Članak 1.
	Članak 2.
	Članak 3.
	Članak 4.
	Članak 5.
	Članak 6.
	Članak 7.
	Članak 8.
	Članak 9.
	Članak 10.
	KLASA:________________________
	UR.BROJ: ______________________
	Rijeka, _________________________


