
 1 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 
O P Ć I N E  Š E S T A N O V A C 

 
________________________________________________________ 
GODINA   IX      ŠESTANOVAC,  16. SVIBNJA 2013.                      BROJ 07 

 

S A D R Ž A J 
 
 

Općinski načelnik 

 

1. Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara na području Općine Šestanovac u 2013. 

godini………………………………………………………………………………… 

2. Preventivno-operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Šestanovac za razdoblje od 01. 

lipnja do 30. rujna 2013. godine………………………....... 

3. Plan čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara……………………………………………………... 

4. Zaključak o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe za 2013. godinu…………………… 

 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“, broj 56/13) i članka 46. Statuta 

Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 16.05.2013. godine, donosi: 

 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI 

 u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Šestanovac 

u 2013. godini 

 

 
I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

1. Za provođenje što adekvatnije zaštite od požara na području Općine Šestanovac, izrađeni su Procjena ugroženosti od 

požara i Plan zaštite od požara, od strane tvrtke Protection Umag d.o.o. iz Umaga 2001. godine, s težištem na one pravne 

subjekte i prostore koji predstavljaju poseban izrađeni gospodarski, poljoprivredni, turistički i ekološki interes, te su isti 

odobreni izdavanjem Mišljenja, od Ministarstva unutarnjih poslova, PU Splitsko-dalmatinske, Sektora upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Klasa: 511-12-18-13093/1-2001-M.K. od 22.11.2001. godine. Nadalje, izrađena je 

nova Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Općinu Šestanovac od izrađivača ZAST d.o.o. iz Splita, 

2012. godine, na koji je Vatrogasna zajednice dala prethodno mišljenje, a predane su na uvid PU Splitsko-dalmatinskoj, 

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova gdje je dano pozitivno Mišljenje Broj:511-12-18-12585/4-2012-A.J.  te će isto biti 

dano na usvajanje Općinskom vijeću Općine Šestanovac. Općinsko vijeće Općine Šestanovac će po usvajanu nove Procjene 

ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Šestanovac analizirati stanje zaštite na području Općine i provedbu 

plana zaštite od požara.  

2. Sukladno članku 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08, 21/10, 63/11) Općina 

Šestanovac je donijela Odluku o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta kojom su propisane agrotehničke mjere kao 

i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u cilju provođenja mjera zaštite od požara. 
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II. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI S CILJEM SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA POŽARA 

 

1. Opasnost od požara javlja se i od nekontroliranog bacanja smeća, odnosno stvaranja divljih deponija koje treba sanirati. Za 

iste je izrađen projekt sanacije po kojemu se sukladno općinskim mogućnostima svake godine vrši djelomična sanacija istih. 

Osim toga, putem općinskih službu vrši se patroliranje i postavljanje tabela s naznakom zabrane bacanja otpada, kako bi se 

zaustavilo nekontrolirano odlaganje otpada.  

 
 

III. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I SNAGA 

KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARA 

 

1. Ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine. 

Također, na dane velike ili vrlo velike opasnosti za širenje požara, temeljem spomenutih planova ustrojiti i opremiti 

potrebnom opremom motriteljsko-dojavne ophodnje, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora 

opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. Poradi usklađivanja plana 

ophodnji i njihovih aktivnosti na području Županije obavezno uključiti županijskog vatrogasnog zapovjednika. 

U svezi s indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog 

prostora obvezno planirati i provoditi danonoćno dežurstvo, odnosno provoditi povećanje broja ophodnji i broja ekipa. 

Za građevine i površine  koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje uspostaviti odgovarajuću čuvarsku službu. 

Motriteljsko dojavna služba u Općini Šestanovac s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara, uspostavlja se 

na način kako je regulirano Programom DVD-a Zadvarje (patroliranjem i dojavom), Programom i Planom zaštite od požara 

„Hrvatskih šuma“ d.o.o. Uprava šuma Split. Stoga je potrebno sa navedenima sklopiti Sporazum o obavljanju ove djelatnosti 

Motriteljsko-dojavne patrole na području Općine Šestanovac koje bi na licu mjesta poduzimale mjere za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i započinjanje gašenja požara u samom začetku, u 

danima velike i vrlo velike opasnosti od požara ili jakog vjetra, vršile bi se svakodnevno. 

Patrole će vršiti DVD Zadvarje vatrogasnim vozilima društva, opremljenim sa radio uređajem.  

2. Planirati i započeti obuku „sezonskih vatrogasaca“ za gašenje velikih šumskih požara tijekom ljetne požarne sezone na 

način da se navedeno ugovori sa DVD-om Zadvarje. 

Za provedbu ove točke osigurati sredstva u proračunu Općine. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeni u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“. 

 

                                                                                          Općinski načelnik 

                                                                                           Pave Čikeš 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJ 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 214-01/13-01/06 

Ur.broj: 2155/03-13-03 

Šestanovac, 16.05.2013. 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“,  broj 56/13) i članka 46. Statuta 

Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 03/13) Općinski načelnik dana 16.05.2013. godine, donosi: 

 

Preventivno-operativni plan  

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora Općine Šestanovac za razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna 2013. 

godine  

 

 

I. MJERE PREVENTIVNE AKTIVNOSTI: 

Čuvanje građevina i drugih prostora u vlasništvu ili na korištenju pravnih osoba: 

 

1. Dalekovodi HEP Prijenosno područje Omiš i Imotski 

 

2. Cestovni pravci, Županijska uprava za ceste Split, Nadcestarija Omiš, Nadcestarija Cista Provo 
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3. Šumsko područje: Šumarija Split i Šumarija Imotski 

 

4 Zgrade društvenog značaja: 

Za pristup vatrogascima i njihovoj tehnici potrebno je očistiti pristupne putove.  

 

5. Odlagališta komunalnog otpada (divlji deponiji), Jedinstveni upravni odjel Općine Šestanovac i DVD Zadvarje izvršit će 

pregled lokaliteta divljih deponija na području općine, te predložiti odgovarajuće mjere sanacije, uređenja i eventualnog 

čuvanja lokacije. 

 

Svaki građanin i nositelj obveza iz ovog Plana koji primijeti dim ili šumski požar dužan je takvu obavijest hitno dostaviti 

vatrogascima DVD-a Zadvarje na tel. 729 244, zapovjednik DVD Zadvarje Bože Pejković, tel. 729 244 i 729 179, mob. 091 

393 0551, dozapovjednik DVD Zadvarje Neno Bajić, tel. 729 173, mob. 091 796 5351, dozapovjednik DVD Zadvarje 

Tomislav Kvasina, tel. 729 244, mob. 0913931404, ili Županijski centar 112 Split, Županijskom Vatrogasno operativnom 

centru (ŽVOC) tel. 193 i Policijskoj postaji Omiš tel. 309 739 ili 192. 

 

Motrenje i dojavu požara obvezni su provoditi u okviru djelatnosti slijedeći nositelji obveza: 

HEP „Elektrodalmacija“ Split Pogon Imotski, HEP „Elektrodalmacija“ Split Pogon Omiš, Javna ustanova „Park Prirode 

Biokovo“, Hrvatske šume Šumarija Split, Hrvatske šume Šumarija Imotski, DVD Zadvarje 

 

II. MJERE USPOSTAVLJANJA UČINKOVITOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA: 

1. Ustrojstvene mjere 

 

Temeljem Ugovora između Općine Šestanovac i DVD-a Zadvarje  na području općine obavlja DVD Zadvarje. 

 

DVD Zadvarje 

 

Zapovjednik DVD Zadvarje: Bože Pejković, tel. 729 244 i 729 179, mob. 091 393 0551 

Dozapovjednik DVD Zadvarje: Neno Bajić, tel.729 173, mob. 091 796 5351 

Dozapovjednik DVD Zadvarje: Tomislav Kvasina, tel. 729-244, mob. 0913931404 

 

Vatrogasne snage ovoga društva predstavljaju redovne snage, a društvo ima 20 članova. 

 

Planom interveniranja utvrđeno je slijedeće:  

prioritet u interveniranju, 

pozivanje u pomoć drugih DVD-a, 

uzimanje podataka o uzrocima požara i štete, izvješćivanje nadležnih tijela i 

obvezno čuvanje opožarenih površina. 

 

 

REDOVNE SNAGE DVD-a 

 

Naziv DVD-a Može intervenirati Odmah Aktivira se  

za 1 sat    za 3 sata     za 6 sati 

Ukupno 

Zadvarje               6      6                2             2          20 

 

 

 

b) Za usklađivanje, priprema i usmjeravanje aktivnosti u zaštiti i spašavanju na području Općine Šestanovac, osnovan je 

Stožer za zaštitu i spašavanje, koji ima za cilj poticanje i usmjeravanje priprema i organizacije zaštite i spašavanje građana i 

materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća. 

 

c) Motriteljsko – dojavna služba 

Kako bi se na licu mjesta poduzimale mjere za brzo uklanjanje izvora opasnosti, odnosno pravovremeno aktiviranje, javljanje 

i započela gašenje požara u samom početku ustrojava se motriteljsko – dojavna služba, koju organizira i provodi DVD 

Zadvarje. 

 

Način ophodnje 

Patroliranje će se vršiti s vatrogasnim vozilima DVD-a. Patrolno-interventne patrole provodit će se u periodu od 01. lipnja do 

30. rujna 2013. godine, u danima kada je područje Općine Šestanovac najviše ugroženo od požara, odnosno na temelju 

utvrđenih indeksa opasnosti od požara od strane meteorološkog zavoda Split. 

 

 

2. Ljudski i materijalno tehnički potencijali 

 

Poradi žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova, a glede zaustavljanja širenja požara koristit će se pomoć 

gospodarskih subjekata sa područja Općine Šestanovac. 
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III. KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I IZVJEŠĆIVANJE 

1. Kontrolu nad provedbom aktivnosti ophodnji i čuvanja utvrđenih ovim Planom provodi MUP – Policijska uprava 

Split u okviru zakonskih ovlaštenja i svoje nadležnosti. 

2. O šumskim požarima, nastalim posljedicama i mjerama za njihovu sanaciju izvješćuju se nadležna tijela općinske 

uprave, županije i javnosti. 

3. Informiranje javnosti o postignutom nivou organizacije i poduzetim mjerama zaštite i gašenja požara vrši Stožer za 

zaštitu i spašavanje. 

 

 

IV.      ZADRAVSTVENA ZAŠTITA 

Šumskim požarom mogu biti ugroženi i zahvaćeni vatrogasci, ali i druge osobe angažirane uli zatečene pri požaru. Zbog toga 

se moraju osigurati uvjeti za pružanje prve medicinske pomoći na terenu i u zdravstvenim ustanovama. 

Za vrijeme gašenja zdravstvenu zaštitu osiguravaju ekipe Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Šestanovac (Hitna 

služba – mob. 091 401 0182). Liječenje ozlijeđenih osoba osigurava Klinički bolnički centar Firule, Split. 

 

 

V. FINANCIRANJE 

Financiranje provođenja mjera zaštite od požara osigurava Općina Šestanovac u proračunu za 2013. godinu, proračun 

Splitsko-dalmatinske županije, proračun vatrogasne zajednice SDŽ. 

Svi ostali nositelji zaštite od požara za provođenje ovih mjera od požara u okviru vlastite nadležnosti i odgovornosti – 

osiguravaju sredstva iz vlastitih izvora, a u skladu sa svojim mjerama zaštite od požara. 

 

 

VI.     ZAKLJUČNE ODREDBE 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. lipnja do 30. rujna 2012. godine, a po potrebi i dulje o 

ovisnosti od procjene ugroženosti od požara. 

Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“. 

 
                                                                                                  

 

                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                Pave Čikeš 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 214-01/13-01/07 

Ur.broj: 2155/03-13-03 

Šestanovac, 16.05.2013. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“, broj 56/13) i članka 46. 

Statuta Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac, broj 03/13), Općinski načelnik dana 16.05.2013. godine, 

donosi  

 

PLAN  

čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora i  

građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja 

i širenja požara 

 

 

1.  Preventivne mjere zaštite od požara na otvorenim prostorima u vremenskom periodu od 01. lipnja do 30. rujna 2013. 

godine, obavljat će DVD Zadvarje na način da se uvodi 24-satno dežurstvo, kojim će biti pokriveno cjelokupno područje 

Općine Šestanovac.  
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2. Posebnu pozornost posvetit će se eventualnoj opasnosti od izbijanja požara na području „divljih deponija“, kao i na 

zgradama (osnovna škola, ambulanta, pošta, ceste i drugi objekti društvenog značaja). U svezi sa navedenim potrebama 

potrebno je potpisati Sporazum sa DVD-om Zadvarje. 

 

3. Sredstva za rad ove službe osigurati će se u Proračunu Općine Šestanovac. 

  

4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“. 

 

 

                                                                                                 Općinski načelnik 

                                                                                                Pave Čikeš 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 214-01/13-01/08 

Ur.broj: 2155/03-13-03 

Šestanovac, 16.05.2013. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“, broj 56/13) i članka 46. 

Statuta Općine Šestanovac („Službeni glasnik Općine Šestanovac, broj 03/13), Općinski načelnik dana 16.05.2013. godine, 

donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe 

za 2013. godinu 

 

1. Ustrojava za motriteljsko-dojavna služba na području Općine Šestanovac sa zadatkom pravovremenog otkrivanja, 

obavještavanja i sprječavanja širenja požara, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2013. godine. 

 

2. Plan motrenja i dojave obavljat će DVD Zadvarje sa kojim će se potpisati Sporazum o obavljanju djelatnosti. 

Za radnje motrenja i dojave od strane DVD-a Zadvarje uspostavljeni su sustavi veze putem mobilnih uređaja sa sljedećim 

brojevima; 091 393 0551 i 091 796 5351, te preko radio stanice na 6 i 7 vatrogasnom kanalu. 

 

3. Sredstva za rad ove službe osigurati će se u Proračunu Općine Šestanovac. 

 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šestanovac“. 

 

 

                                                                                                    Općinski načelnik  

                                                                                                         Pave Čikeš 

                           

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠESTANOVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 214-01/13-01/09 

Ur.broj: 2155/03-13-03 

Šestanovac, 16.05.2013. 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 


