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PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA 
PODRUČJU GRADA RIJEKE U 2021. GODINI

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14. siječnja 2021. godine donijela je Program aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini 
("Narodne novine" broj 4/21). 

U Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) utvrđeni su zadaci, 
odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne samouprave.

Program aktivnosti temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti 
tijelima državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. 
Hrvatska vatrogasna zajednica je središnji državni ured nadležan za vatrogastvo, nadležna je za 
izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu 
programa.

Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz 
Državnog proračuna, sredstva nadležnih javnih ustanova, proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, vatrogasnih organizacija te ostalih udruga građana i drugih organizacija i 
tijela koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti. 

„II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA 
AKTIVNOSTI

Svi subjekti - izvršitelji i sudionici

2. Svi subjekti provedbe zadataka obvezni su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom 
zapovjedniku Republike Hrvatske, a neposredni izvršitelji zadataka i teritorijalno nadležnom vatrogasnom zapovjedniku  i 
županijskom Stožeru civilne zaštite putem županijskog vatrogasnog zapovjednika, 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 Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske, a jedinice 
lokalne i područne samouprave i teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije – županijskom zapovjedniku i 
područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

5. b) Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su završno izvješće 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 2021. godinu, dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj 
zajednici, a jedinice lokalne i područne samouprave samo teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije i 
područnom uredu civilne zaštite najkasnije do 15. siječnja 2022.

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 

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 2021. godini, na kojima je potrebno:

1) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan aktivnosti 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 Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici –
glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske,

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 Hrvatskoj vatrogasnoj 
zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske,

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 126/19 i 17/2020),

8) Izvješća (zapisnici) i radni materijal sa svakog održanog stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave 
obvezno se dostavljaju nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije i područnom uredu civilne zaštite,

Izvršitelji zadatka: župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik RH
Vatrogasne zajednice županija – županijski zapovjednik
Ministarstvo unutarnjih poslova
Područni uredi civilne zaštite

Rok: 1. ožujka 2021. 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 Grada Rijeke, razmatrati će se stanje priprema za ljetnu 
sezonu kao i mjere iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini te mjere koje se odnose na područje grada Rijeke. 

Zapisnici sa sjednica Stožera civilne zaštite dostaviti će se nadležnim tijelima.
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 podzakonskim propisima, 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) Sukladno članku 44. stavcima 1., 2. i 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 
145/20) Hrvatske šume d.o.o. kao javni šumoposjednik, pravna osoba sa statusom javne ustanove čiji je osnivač 
Republika Hrvatska i njezine znanstveno-nastavne sastavnice, koje svoju znanstveno-nastavnu djelatnost i 
znanstvenoistraživački rad obavljaju iz područja šumarstva, i pravna osoba čiji je osnivač i vlasnik jedinica lokalne 
samouprave, a kojoj je odlukom Vlade Republike Hrvatske povjereno gospodarenje (u daljnjem tekstu: Ustanova i 
Pravna osoba) određene člankom 14. stavkom 2. Zakona o šumama, dužne su osigurati zaštitu šuma i šumskih zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske te provoditi šumski red, dok šumski red u šumama privatnih šumoposjednika provode 
privatni šumoposjednici. Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim 
zemljištima, šumoposjednici, kao i ovlaštenici drugih stvarnih prava na šumama i šumskim zemljištima, županije, gradovi 
i općine sukladno članku 20. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 33/14.), 
moraju planirati i provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja 
šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog požara. 
Pravne osobe, županije, gradovi i općine dužni su dostaviti godišnje planove ili planove zaštite od požara teritorijalno 
nadležnoj vatrogasnoj zajednici županija/Grada Zagreba, a informaciju o provedenome dostaviti Ministarstvu unutarnjih 
poslova i Državnom inspektoratu iz nadležnosti poslova šumarstva.

b) Sukladno članku 19. Zakona o šumama, šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine u roku od dvije godine, 
ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom.



c) Sva općinska, gradska vijeća i Gradska skupština Grada Zagreba, sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18., 115/18. i 98/19.), obvezna su propisati potrebne mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina i provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

d) Izvješća o provedenim propisanim mjerama temeljem gore navedenih propisa navedeni subjekti dužni su dostaviti 
teritorijalno nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba i područnom uredu civilne zaštite.

e) Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i 
trajno poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

f) Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova –
Ravnateljstva civilne zaštite i vatrogasnom zajednicom županija/Grada Zagreba osobito za područje priobalja, planirat 
će, organizirati i izvršiti pojačani nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad.

g) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija 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.

h) Jedinice lokalne samouprave (nadležna javna i komunalna poduzeća), stručne službe područne (regionalne) 
samouprave zajedno i s drugim tijelima, obvezne 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 Ministarstva unutarnjih poslova – Sektor za inspekcijske poslove –
Ravnateljstva civilne zaštite dužni su dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti radnje i postupanja sukladno 
trenutnom stanju na terenu i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.

i) U cilju primjene Zakona o šumama, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20.) i Zakona o zaštiti od 
požara, u jedinicama lokalne samouprave po pitanju zaštite od požara, odnosno održavanja poljoprivrednih rudina i 
reguliranja jedinstvenog pristupa mjerama zaštite od požara, potrebno je do početka glavnog napora požarne opasnosti 
1. lipnja provesti međuresornu koordinaciju svih nadležnih ministarstava i predstavnika jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te do kraja 2021. propisati postupovnik za usuglašavanje, donošenje i nadzor ovih mjera, a 
posebno za upoznavanje stanovništva s istima.

Izvršitelji zadatka:

Hrvatske šume d.o.o.
župan, gradonačelnik, općinski načelnik
Državni inspektorat
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo poljoprivrede
Udruga gradova
Hrvatska zajednica općina
Hrvatska zajednica županija

Sudionici:
Hrvatska vatrogasna zajednica
Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba
područni uredi civilne zaštite

Rok provedbe: 1. ožujka 2021.

Rok za nadzor i dostavu izvješća: 21. svibnja 2021.

U razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području djelovanja vatrogasnih snaga 
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 15/10). 

Zapovjedništva GVZ Rijeka i JVP Grada tijekom svibnja i lipnja 2021. godine obaviti će 



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. a) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove nacionalnih parkova i Hrvatske šume d.o.o. dužni su ažurirati, 
odnosno izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim 
prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost 
navedeni subjekti dužni su usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi 
(prugama, autocestama, elektroenergetskim postrojenjima, crpilištima vode, šumama, plinovodima, naftovodima, 
dalekovodima i slično).

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 izvidničko-preventivne ophodnje. 
Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti i 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/Grada Zagreba.

c) Obveznici donošenja planova motriteljsko-dojavne službe (gradovi, općine, Hrvatske šume d.o.o. i javne ustanove 
nacionalnih parkova) obvezni su dostaviti svoje planove teritorijalno nadležnim županijama/Gradu Zagrebu i vatrogasnim 
zajednicama županije/Grada Zagreba koje će iste objediniti i uskladiti. Konačni županijski plan motriteljsko-dojavne 
službe, izvidničko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje, 
vatrogasne zajednice županija/Grad Zagreb dužne su dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici 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/Grada Zagreba i područnom uredu civilne zaštite. 

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

Sudionici:

Državni inspektorat
Ministarstvo unutarnjih poslova
Vatrogasne zajednice županija/Grada 
Zagreba
područni uredi civilne zaštite

Rok provedbe za jedinice lokalne samouprave: 30. ožujka 2021.

Rok provedbe za jedinice područne samouprave: 15. travnja 2021.

Rok provedbe za vatrogasne zajednice županija/Grada 
Zagreba:

1. lipnja 2021.

Rok za nadzor: 1. lipnja 2021.

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 2021. godinu. 



Dodatno će se u sklopu projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove, 
instalirati kamere za videonadzor šumskih površina u cilju ranog otkrivanja i predikcije širenja 
požara na otvorenom prostoru.

Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2021. godinu dostatna 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.

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 glavnog napora požarne opasnosti 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 
zakonskim odredbama koje uređuju vatrogasnu djelatnost i vatrogasni sustav, nadležne stručne službe analizirat će 
izvršeno tijekom požarne sezone. Nadalje, temeljem odgovarajućih zapisnika i planova prioritetnih aktivnosti u 
pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike, vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba dužni su objediniti potrebe na 
županijskoj razini, a prijedlog sanacije, odnosno popravaka dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Izvršitelji zadatka:

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Sudionici: Hrvatska vatrogasna zajednica

Rok: 16. travnja 2021.

JVP Grada osigurala je financijska sredstva za održavanje vatrogasnih vozila i druge 
tehničke opreme u financijskom planu za 2021. godinu. 

IV. PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA 
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA 
OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA
Šumoposjednici

f) Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o omogućit će operativnim centrima iz područja vatrogastva na 
razini županija i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici korištenje digitalnih podloga za utvrđivanje uređenih površina pod 
šumama prema vlasništvu i lokacije nastanka požara na otvorenom prostoru, a vatrogasne zajednice županija/Grada 
Zagreba i Hrvatska vatrogasna zajednica omogućit će područnim ustrojstvenim jedinicama iz područja šumarstva 
Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskim šumama d.o.o pristup informacijskom sustavu radi informacije o dojavi, intervenciji 
i lokaciji požara na otvorenom prostoru.

Izvršitelj zadatka:

Hrvatske šume d.o.o., Ustanova i Pravna osoba

župan, gradonačelnik, općinski načelnik

Ministarstvo poljoprivrede

Sudionici:

Hrvatska vatrogasna zajednica

Ministarstvo obrane

Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba

područni uredi civilne zaštite

Rok dostave podataka: 15. ožujka 2021.

Rok provedbe: kontinuirano



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.

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. 

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

36. a) Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području Republike Hrvatske i vatrogasnim zajednicama županija slijedom raščlambe troškova i učinaka (2 E) tijekom 
prethodnih pet godina planirat će opremanje, osposobljavanje i sezonsko (dodatno) zapošljavanje vatrogasaca u 
domicilnim vatrogasnim postrojbama radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od 
požara. Dio tako zaposlenih vatrogasaca (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) bit će planiran za djelovanje u okviru 
sezonskih intervencijskih vatrogasnih postrojbi.

JVP Grada Rijeke provesti će sezonsko (dodatno) zapošljavanje 6 vatrogasaca radi dodatnog 
popunjavanja vatrogasne postrojbe za vrijeme pojačane opasnosti od požara.



PRILOG

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, OIB 54382731928, kojeg zastupa Gradonačelnik mr.sc. Vojko 
Obersnel, ( u daljnjem tekstu: Grad Rijeka) i

PILOTSKI KLUB ''KRILA KVARNERA'' RIJEKA, Korzo 2a/III, Rijeka, OIB 01437945859, kojeg 
zastupa predsjednik Robert Dobrota, (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 2021. godini sukladno Planu avio-izviđanja.

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 Rijeka 

osigurao je u proračunu za 2021. godinu u okviru razdjela 009, Glave 00901 Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu, Programa 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, Aktivnosti A126705 Zaštita od 
požara, Izvora 1100 opći prihodi i primici, pozicija rashoda PR00917 (konto 3811 Tekuće donacije 
u novcu)  iznos od 80.000,00 (osamdeset tisuća kuna). 

Članak 5.
Pilotski klub obvezuje se sredstva navedena u članku 4. ovog Ugovora koristiti namjenski 

po načelima dobrog gospodarenja za financiranje materijalnih rashoda (nabavke materijala i 
goriva, održavanja letjelica, premije osiguranja).

Pilotski klub obvezuje se najkasnije do 31. siječnja slijedeće proračunske godine dostaviti 
Gradu Rijeci izvješće o utrošku sredstava iz članka 4. ovoga Ugovora na obrascu PROR-POT 
sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija 
(„Narodne novine“ broj 31/2015, 67/2017, 115/2018.) koji se temelji na vjerodostojnim 
knjigovodstvenim ispravama kojima se dokazuje obveza plaćanja te izvješće o provedenim avio-
izviđanjima tijekom 2021. godine.

Članak 6.
Grad Rijeka će tijekom godine izvršiti kontrolu utroška sredstava iz članka 4. ovog Ugovora 

putem ovlaštenih predstavnika, sukladno Uputi o provođenju kontrole na licu mjesta kod krajnjih 
korisnika transfera iz proračuna Grada Rijeke KLASA: 023-01/18-04/67, URBROJ: 2170/01-15-00-
18-1 od 23. travnja 2018. i KLASA: 023-01/19-04/62-49, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od  24. 
lipnja 2019. godine kod Pilotskog kluba kao krajnjeg primatelja proračunskih sredstava iz ovoga 
Ugovora.

Kontrola se može izvršiti u svako doba, uz prethodnu najavu, a Pilotski klub ima obvezu 
predočenja svih potrebnih dokumenata vezanih za korištenje doznačenih sredstava.
           



Ukoliko Grad Rijeka smatra da Pilotski klub financijska sredstva Grada Rijeke ne koristi 
sukladno ovom Ugovoru, Grad Rijeka ima pravo privremeno obustaviti daljnju isplatu proračunskih 
sredstava i zatražiti od nadležnih tijela da preispitaju koriste li se proračunska sredstva Grada 
Rijeke sukladno ovom Ugovoru.

Pilotski klub nema pravo od Grada potraživati naknadu troškova, kako redovnih tako niti 
izvanrednih, koje je imao za potrebe priprema izviđanja, odnosno za pravovremenu nabavu avio-
goriva.

Članak 7.
Pilotski klub će avio-izviđanje obavljati u granicama područja utvrđenog ovim ugovorom i na 

način utvrđen ugovorom.
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 2021. godine, zaključuje na 
određeno vrijeme i to za  razdoblje od 1. lipnja 2021. do 31. listopada 2021. 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, _______________2021.

     GRAD RIJEKA
PILOTSKI KLUB p.p.  Gradonačelnika

''KRILA KVARNERA'' RIJEKA
pročelnik Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu

Robert Dobrota 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 2021. godinu.
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