
 

 

               
REPUBLIKA   HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KULA NORINSKA 
NAČELNIK 
 
KLASA: 214-01/20-01/02    
URBROJ: 2148/02-20-1 
Kula Norinska, 15. travnja 2020. g. 
 

 
Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/2010), točke 6. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2020. godini (“Narodne novine” broj 3/20) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska („Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“ br: 06/13 i 05/18), načelnik Općine donosi 

 
 

P L A N 
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Kula Norinska 
  

 
NORMATIVNE I OPĆE ODREDNICE  
 

1. Ovim Planom utvrđuju se osnovne pretpostavke, planiranje i provedba, preventivne i operativne 
aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i 
nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine 
u 2020. godini.  

2. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine (Dalje: Plan) se temelji na odredbama Zakona o 
zaštiti od požara (“Narodne novine”broj: 92/2010), Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj: 
82/15 i 118/18), Procjene ugroženosti od požara Općine, Plana zaštite od požara Općine, Plana intervencija 
kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske. Ovim Planom se ujedno kao 
godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara vrši privremeno usklađenje svih bitnih 
odrednica i temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana kao i s novonastalim 
uvjetima iz razmatranog stanja zaštite od požara u prethodnoj godini.  

3. Općina je za svoje područje usvojila, Procjenu rizika od velikih nesreća, Analizu stanja  civilne zaštite i 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kula Norinska..  

4. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine definiran je daljnjim 
točkama ovog Plana. Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 
2020. g. na području Općine utvrđen je u nastavku ovog Plana. Utvrđuje se da su kroz odredbe ovog Plana 
izvršena potrebna usklađenja s novonastalim uvjetima bitnim za zaštitu od požara. Donošenjem ovog Plana 
izvršen je i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i njegovog financiranja.  

 

 

 



II. PROVEDBA PREVENTIVNIH I OPERATIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU OPASNOSTI OD 
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA 

 

1. Općina je obavezna provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području svoje 
nadležnosti i time dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara. 

2. Općina je obavezna dostaviti Stožeru civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije ime, 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”. 

3. Općina je dužna  izvješća o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Vatrogasnoj zajednici 
Dubrovačko-neretvanske županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Područnom uredu civilne 
zaštite odnosno Službi civilne zaštite Dubrovnik najkasnije do 10.lipnja 2020.godine. 

4. Općina je obavezna dostaviti izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz Programa aktivnosti, s 
financijskim izvješćima o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske, kao i planiranih financijskih sredstava za 2020. godinu Vatrogasnoj zajednici 
Dubrovačko-neretvanske županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Područnom uredu civilne 
zaštite odnosno Službi civilne zaštite Dubrovnik najkasnije do 15. siječnja 2021.godine. 

5. Općina je dužna  , temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i 
odrednica iz važećih planova zaštite od požara. 

Rok: 16. ožujka 2020. 

6. Općina je obavezna organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava tematski 
vezano uz pripremu požarne sezone u 2020. godini na kojima je potrebno: 

a. razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine i usvojiti Plan rada za ovogodišnju 
požarnu sezonu,   

b. Razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za 
provođenje zadataka tijekom požarne sezone 

c. predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na svom području, 

d. predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na svom području 
vodeći računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga na području Dubrovačko-
neretvanske županije (Napomena: vatrogasne snage samo su dio resursa - subjekata zaštite od 
požara) 

e. predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje 
radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara, sukladno 
odredbama Plana intervencije kod velikih požara otvorenog prostora (“Narodne novine” broj: 
25/01) 

f. razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje osoba s posebnim 
ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti I 
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) . 

7. Izvješća (zapisnici) i radne materijale sa svakog održanog Stožera civilne zaštite obavezno se 
dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije, županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite odnosno Službi civilne zaštite Dubrovnik najkasnije do 
16. ožujka 2020. Godine. 



8. Izvješća o provedenim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i provođenja istih u 
onom dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara dostaviti Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske 
županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite odnosno  Službi 
civilne zaštite Dubrovnik  najkasnije do 20. svibnja 2020. godine. 

9. Općina će, sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom 
izviđačko-preventivne ophodnje koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih 
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. Radi usklađivanja 
plana ophodnje na području Dubrovačko-neretvanske županije I aktivnosti Općina će uključiti i 
Vatrogasnu zajednicu Dubrovačko-neretvanske županije, županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

a. Općina je obvezna  dostaviti svoje Planove motriteljsko - dojavne službe Vatrogasnoj zajednici 
Dubrovačko-neretvanske županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku. 

b. Izrađene Planove s prikazom pristupnih puteva za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja, 
ophodnje, kao i sve ostale propisane mjere, Općina je do 30. travnja 2020. godine obvezna 
dostaviti Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije, županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite kao i Službi civilne zaštite Dubrovnik 

10. Općina je obavezna u svom proračunu predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne 
tehnike i opreme, te prije početka požarne sezone izvršiti pripreme, sanacije, odnosno otklanjanje 
nedostataka na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici. Rok za provedbu je 15. travnja 2020. godine 

11. Dio Plana djelovanja civilne zaštite Općine s razrađenim popisom raspoložive (teške) građevinske 
mehanizacije Općina dužan je  do 30  travnja 2020. godine dostaviti Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-
neretvanske županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite 
odnosno Službi civilne zaštite Dubrovnik. 

 

                                                                                                                                                                                         

          Načelnik 
                                                                                                                 Nikola Krstičević, mag.oec 
                                                                                                 
 
 
           DOSTAVITI: 

1. Stožer civilne zaštite  
2. Pismohrana.                                                                               


