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PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA 
PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2018. 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 2018. godini ("Narodne novine" broj 28/18), 
koji je na snazi od 22. ožujka 2018. godine. 

U Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2018. 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. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA 
AKTIVNOSTI

Svi subjekti - izvršitelji i sudionici

2. 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 i praćenje provođenja 
mjera i aktivnosti, odmah po objavi Programa aktivnosti u „Narodnim novinama“.

4. a) Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih 
aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 10. lipnja 2018. 
godine.

5. a) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga 
Programa aktivnosti, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske kao i planiranim financijskim sredstvima za 2019. godinu, dostaviti Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo najkasnije do 16. siječnja 2019. godine“

Grad Rijeka će putem Gradske vatrogasne zajednice Rijeka (u daljnjem tekstu: GVZ 
Rijeka) redovito objedinjavati i dostavljati izvješća nadležnim tijelima kako je utvrđeno u ovom 
dijelu Programa aktivnosti. Kontakt osoba je Hinko Mance, zapovjednik GVZ Rijeka. 

„III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

Čelnici jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

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

b) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i 
vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2018. godini, na kojima je potrebno:

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

2) razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje 
zadataka tijekom požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na osiguranje financijskih sredstva za podmirenje 
troškova angažiranja vatrogasaca i upućivanja na plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, 
odnosno prihvata, boravka i angažiranja dodatnih sezonskih vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu 
Republike Hrvatske. Projekcije korištenja sredstava za tu namjenu potrebno je dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

3) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području;



4) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći računa o 
uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području županije (vatrogasne snage samo su dio resursa –
subjekata zaštite od požara);

5) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore 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 25/01), a izvješće o istome dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

6) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u 
slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili 
katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16)

7) Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudionici:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo, vatrogasne 
zajednice županija

Rok: 30. travnja 2018. godine 

U Gradu Rijeci redovito se ažuriraju podaci svih sudionika u Planu zaštite od požara i to do 
početka ljetne sezone u tekućoj godini.

Na sjednici Stožera civilne zaštite za područje grada Rijeke, održanoj u ožujku 2018. 
razmatrano je stanje priprema za ljetnu sezonu kao i mjere iz Program aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te mjere koje 
se odnose na područje grada Rijeke. 

Zapisnici s održane sjednice Stožera civilne zaštite dostavljaju se Područnom uredu 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici županije.

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.

7. a) Županije i Grad Zagreb, odnosno njihova tijela, dužni su (sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku 1. 
Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 18/13, 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, a informaciju o provedenome dostaviti vatrogasnoj zajednici 
županije/Grada Zagreba i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

f) 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.

i) Jedinice lokalne samouprave (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne) 
samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezna su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno 
informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa ( pojačana kontrola 
parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih pristupa i 
osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd. ). Kroz sva lokalna javna glasila (novine, 
radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim upozorenjima i 
obavijestima i zajedno s nadležnim Inspektoratom unutarnjih poslova dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, 
dogovoriti radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik 
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

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

Rok provedbe: 30. travnja 2018. godine

Rok za nadzor 
i dostavu izvješća:

19. svibnja 2018. godine



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). 

Zapovjedništva GVZ Rijeka i JVP Grada će tijekom proljeća 2018. 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.

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.

8.   b) Jedinice lokalne samouprave obvezne su, sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe u svim 
gradovima odnosno općinama na jadranskom području prije i tijekom turističke sezone te na žitorodnim područjima pred 
žetvenu sezonu kao i ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne 
ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno 
otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja plana ophodnji na području županije i aktivnosti 
jedinice lokalne samouprave obvezno će uključivati vatrogasne zajednice županija (sukladno točki 50.).

c) Obveznici donošenja planova motriteljsko – dojavne službe (gradovi, općine Hrvatske šume d.o.o. i Javne 
ustanove nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove županijama i vatrogasnim zajednicama županije 
koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i 
popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje vatrogasne zajednice županija dužne su 
dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo, najkasnije do roka predviđenog za provedbu 
ove točke.

d) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici 
ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

e) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe za prostore u svom vlasništvu, odnosno 
vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

f) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje 
kao i sve ostale propisane mjere, gore navedeni subjekti obvezni su dostaviti teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici 
županije i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo

Izvršitelji zadatka:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik 
Javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode  
Hrvatske šume d.o.o.

Sudionici:

Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo
Vatrogasne zajednice županija

Rok provedbe: 30. travnja 2018. godine

Rok za nadzor: 31. svibnja 2018. godine



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 GVZ Rijeka koji su dostavljeni dobrovoljnim 
vatrogasnim društvima (u daljnjem tekstu: DVD). 

Dobrovoljna vatrogasna društva izradit će operativne planove ophodnje otvorenih površina 
s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje 
za 2018. godinu.

Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2018. 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” (ugovor u prilogu), 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 2018. 
godini.

9.   a) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne 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. Planirana sredstva doznačuju se nadležnoj vatrogasnoj postrojbi.

b) Za vozila angažirana u provedbi zadataka planske dislokacije i/ili izvanredne dislokacije/angažiranja prema 
članku 36. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj  106/99, 117/01, 96/03, 139/04 - proč. tekst, 174/04, 38/09, 
80/10), nadležne stručne službe analizirat će izvršeno tijekom protupožarne sezone. Nadalje, temeljem odgovarajućih 
zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, vatrogasne zajednice županija 
dužne su objediniti potrebe na županijskoj razini, a prijedlog sanacije, odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo.

Izvršitelji zadatka:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Vatrogasne zajednice županija
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Sudionici:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok: 30. travnja 2018. godine

JVP Grada osigurala je financijska sredstva za održavanje vatrogasnih vozila i druge 
tehničke opreme u financijskom planu za 2018. godinu. 

"VI. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM 
ANGAŽIRANJA VATROGASNIH I OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE SUDJELUJU 
U GAŠENJU POŽARA

39. a) Hrvatska vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih 
vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim intervencijama na području cijele države. U slučaju potrebe, snage će se 
angažirati temeljem članka 36. Zakona o vatrogastvu. Vatrogasci s posebnim ovlastima moraju udovoljavati odredbama 
članka 21., a vatrogasci odredbe članka 22. Zakona o vatrogastvu i odredbama ostalih podzakonskih propisa. Plan mora 
sadržavati podatke o procijenjenim vremenima odziva – pokretanja i mjestima okupljanja.

b) Hrvatska vatrogasna zajednica, putem nadležnih vatrogasnih zajednica i grada Zagreba, stavit će u pripravnost 
najmanje 50 vatrogasnih vozila i 500 dobrovoljnih vatrogasaca.

c) Hrvatska vatrogasna zajednica će navedeni Plan i odgovarajuće objedinjeno (skupno) izvješće o izvršenoj 
smotri (potvrda spremnosti – dopuna Plana) te podatke o vozilima, uređajima, opremi, sredstvima i vatrogascima kao i 
izjave vatrogasaca u niže propisanim rokovima dostaviti (u pisanom i elektroničkom obliku) Državnoj upravi za zaštitu i 
spašavanje – Sektoru za vatrogastvo i Samostalnoj službi inspekcijskih poslova - Inspekciji za vatrogastvo. 



Izvršitelj zadatka: Hrvatska vatrogasna zajednica

Sudionici:
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Vatrogasne zajednice županija
Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok: 30. travnja 2018. godine (Plan angažiranja)

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).

GVZ Rijeka, JVP Grada i Grad Rijeka će dostaviti podatke te podatke o vozilima, 
uređajima, opremi, sredstvima i vatrogascima kao i izjave vatrogasaca u niže propisanim rokovima 
dostaviti (u pisanom i elektroničkom obliku) Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje – Sektoru za 
vatrogastvo i Samostalnoj službi inspekcijskih poslova – Inspekciji za vatrogastvo. 

Vatrogasne zajednice županija / Hrvatska vatrogasna zajednica

40.  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.

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: Vatrogasne zajednice županija

Sudionici: Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok: 30. travnja 2018. godine

41. a) Vatrogasne zajednice županija priobalnog dijela Republike Hrvatske dužne su izraditi prosudbu potraživanja 
ispomoći (dislokacije), a vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela prosudbu mogućnosti pružanja ispomoći. 
Prosudbe su dio Plana angažiranja vatrogasnih snaga na području županije.

b) Prosudba potraživanja ispomoći utvrđuje prihvat snaga, prijedlog mjesta baziranja, mjesto smještaja, prehranu, 
redovne zadaće, raspored javljanja i načina izvješćivanja, način i sredstva komuniciranja. Prosudba mogućnosti pružanja 
ispomoći za redovnu plansku i izvanrednu dislokaciju mora sadržavati potpune popise, vatrogasnih vozila, uređaja, 
opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca.

c) Za plansku dislokaciju (po smjeni – razdoblju angažiranja) planirati mogućnost slanja 8 – 12% od ukupnog broja 
vatrogasaca u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi (prvenstveno pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe Republike 
Hrvatske) te maksimalno 20 % od ukupnog broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) 
koja je predviđena za pružanje ispomoći. Za planske dislokacije u planu predvidjeti odgovarajuća i tehnički ispravna 
vatrogasna vozila. Vatrogasne zajednice županija kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dužne su u provedbi ove 
točke izvršiti smotru predloženih vatrogasaca, tehnike i opreme, te dostaviti potpisano izvješće Državnoj upravi za zaštitu 
i spašavanje – Sektoru za vatrogastvo. Zapisnik o stanju vatrogasne tehnike i opreme prije i nakon požarne sezone 
potpisuju županijski vatrogasni zapovjednik i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

Izvršitelji zadatka: Vatrogasne zajednice županija

Sudionici: Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Rok: 15. svibnja 2018. godine (Izvješće o provedbi smotre)

Na području grada Rijeke, radi gašenja požara na otvorenom prostoru nema potrebe za 
planiranje potraživanja ispomoći (planske dislokacije) iz drugih županija.



Za potrebe dislokacije iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke planirati će se 10% 
vatrogasaca (14 vatrogasaca) te najmanje dva vatrogasna vozila.

„VII. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

Svi subjekti - izvršitelji i sudionici

48.  a) Svi subjekti - izvršitelji i sudionici iz Programa aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema 
(obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, 
planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku.

b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će 
doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno  Programu aktivnosti. 

49.  Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabavu roba, usluga i javnih 
radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj 120/16).

50.  a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Programa aktivnosti dužni su izvršiti raščlambu 
provedbe Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

b) U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2019.), temeljem raščlambe na kraju sezone, subjekti 
– izvršitelji, ako se ukazala potreba, dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu zadataka.“

O provedbi ovih točaka Grad Rijeka će putem GVZ Rijeka redovito izvješćivati nadležna tijela. 
Kontakt osoba je Hinko Mance, zapovjednik GVZ Rijeka. 



PRILOG

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, kojeg zastupa Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel, ( u 
daljnjem tekstu: Grad Rijeka) i

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 2018. 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  KLASA: 

____________________________, URBROJ: ___________ od 2018. godine, zaključuje na 
određeno vrijeme i to za  razdoblje od 1. lipnja 2018. do 31. listopada 2018. godine i prestaje važiti 
istekom tog vremena.



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, _______________2018.

   GRAD RIJEKA
PILOTSKI KLUB p.p.  Gradonačelnika

''KRILA KVARNERA'' RIJEKA
pročelnik Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu

Tomislav Sinko mr.sc. Mladen Vukelić



Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z a k l j u č k a

1. Prihvaća se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
na području grada Rijeke za 2018. godinu.
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