PRIJEDLOG:
Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (˝Narodne novine˝, br. 92/10) i
članka 26. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/09, 9/09 i 3/13) Općinsko
vijeće Općine Podgora, na svojoj --. sjednici održanoj -. - -. godine, donijelo je:

PREVENTIVNO-OPERATIVNI PLAN
ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM
PROSTORU OPĆINE PODGORA U 2017. GODINI
I . OPĆE ODREDBE
1. Ovim Planom se utvrđuje organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti Općine
Podgora, poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana (u daljnjem tekstu:
nositelji obveza) u provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja šumskih i
drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2017. godini.

2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Zasniva se na

načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obaveza na
području općine i susjednih općina Makarskog primorja, te susjednih gradova i općina.

3. Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju radnje i postupci za
razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna, kada je područje Općine Podgora, najviše i ugroženo od
šumskih požara.

4. Zavisno o klimatskim prilikama provođenja mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije,
odnosno nakon isteka navedenog razdoblja o čemu će odlučiti Općinsko vijeće, a na prijedlog
Zapovjedništva DVD-a Općine Podgora.

5. Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne snage s

područja općine i vatrogasne snage s područja Makarskog primorja. Po potrebi, na gašenju će
se angažirati snage, materijalno tehnička sredstva i oprema od značenja za gašenja šumskih
požara. Ako se šumski požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim snagama, zatražiti će se
pomoć susjednih gradova i općina preko nadležnog županijskog zapovjedništva.

6. Nositelji obveze provođenja preventivnih, a naročito operativnih mjera osiguravaju u

stalnoj pripravnosti materijalno tehnička sredstva i opremu za gašenje požara, a u okviru
raspoloživih financijskih sredstava.

II. OSIGURANJE NORMATIVNIH I OPĆIH PREPOSTAVKI ZA
OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA
7. Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Podgora izradio je ZAST d.o.o. sa
sjedištem u Splitu, Tončićeva 2/I. Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora.

8. Izraditi planove, te postaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog osiguranja i drugih

oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka u tim
građevinama ili površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora
Sudjelovatelji:

Vlasnici i korisnici građevina i prostora

Rok:

31. svibnja 2017. godine.

9. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
požara, te osigurati potrebita dežurstva na području Općine Podgora.

Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora i Javno poduzeće Hrvatske
šume - Šumarija Makarska
Sudjelovatelji:

DVD Podgora i Sektor zaštite od požara PU SD

Rok:

31. svibnja 2017. godine

10. Ustrojiti povremene izviđačko-preventivne patrole, koje na licu mjesta poduzimaju mjere

za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno povremeno otkrivaju, javljaju i počinju
gasiti požar u samom začetku.
Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora, Javno poduzeće Hrvatske
šume - Šumarija Makarska, DVD Podgora
Sudjelovatelj:

Policijska postaja Makarska

Rok.

31. svibnja 2017. godine

11. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka radi zaustavljanja širenja šumskih požara.
Nositelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Podgora
Sudjelovatelj:

Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora

Rok:

31. svibnja 2017. godine

III. PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU
OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA TE TEHNOLOŠKIH
EKSPLOZIJA
12. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA
OTVORENOM PROSTORU

Područje Općine Podgora je ugroženo od šumskih požara, posebno u tijeku ljeta
i suhim razdobljima tijekom cijele godine.
Najugroženija područja su:

ŠUME NA PODRUČJU OD GORNJE PODGORE DO STAZE I PODRUČJE
MURAVE U ŽIVOGOŠĆU
Navedeni šumski kompleksi predstavljaju šumsku biogenezu u kojoj dominira
alpski bor s primjesama čempresa, pinjola i niskog raslinja, te su lako zapaljivi.
U pogledu tih spoznaja potrebito je provoditi maksimalno pojačane preventivne
mjere u cilju sprečavanja nastanka požara, jer i najmanji propust može izazvati
katastrofalne posljedice za navedene šumske komplekse, pa i šire.

ZAKLJUČAK:
Iz izloženog stanja strukture i količine, te specifičnih karakteristika općine, opisanih šuma,
zbog toga će se preventivne i operativne mjere zaštite od šumskih požara provoditi primjereno
značenju šume i specifičnim uvjetima dotičnog prostora, tijekom cijele godine, a naročito u
razdoblju od 1. lipnja 2017.godine do 30. rujna 2017. godine.

MJERE:
Uspostavlja se dežurstvo jednog polu odjeljenja DVD Podgora( 3 vatrogasca ) u vatrogasnom
domu Podgora i jednog polu odjeljenja Županijske vatrogasne zajednice (3 vatrogasca) u
Živogošću, sve u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine.
Izvršitelji: DVD Podgora i Županijska vatrogasna zajednica.

13. MOTRILAČKO DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko dojavna služba će se ustrojiti u suradnji Općine Podgora i Javnog poduzeća
Hrvatske šume- Šumarija Makarska. U motrenju i dojavi dužni su sudjelovati i slijedeći
nositelji obaveza: Hrvatska elektroprivreda - pogon Makarska, VIII PP Makarska, Centar za
obavješćivanje Makarska, te ostala poduzeća i ustanove kao i svaki građanin koji primijeti
požar.
MOTRILAČKE POSTAJE
A./ ZAGON
B./ MURAVA
U periodu od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00,00 do 24,00 na osmatračnicama
Izvršitelj: Javno poduzeće Hrvatske šume - Šumarija Makarska

14. IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE
Radi poduzimanja pravovremenih mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti,
odnosno otkrivanju, javljanju i početnom gašenju požara u samom početku uspostavljaju se
Izviđačko preventivne patrole i to:

ŠUMA DRAČEVAC
Uspostavlja se stalna patrola Šumarije Makarska od 15. lipnja do 30. rujna u vremenu od
08.00 do 21.00 sati.
Izvršitelj: Šumarija Makarska

15. U slučaju nastajanja većih požara kada je potrebito angažiranje teških građevinskih

strojeva, izvršiti će se angažiranje privatnih poduzeća i obrta s područja susjednih jedinica
lokalne samouprave, jer na području Općine Podgora nema građevinske mehanizacije.
Angažiranje strojeva izvršit će se na zahtjev zapovjednika požarišta, preko osobe koju ovlasti
Općinsko vijeće Općine Podgora.

IV. POSEBNE MJERE
16. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži regionalnog vodovoda na području općine i

mjesnim hidrantskim mrežama, te otkloniti moguće nedostatke i o stanju izvijestiti Općinsko
vijeće Općine Podgora.
Izvršitelj: “ Vodovod “ Makarska

17. Sve protiv požarne putove na području općine dovesti u stanje prohodnosti, te izvršiti
zaprečivanje ulaza isti, kako bi se onemogućilo korištenje istih.
Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Podgora i
JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska

18. U danima vrlo velike opasnosti od nastojanja šumskih požara i vjetra kojem brzina prelazi

10.7 metara u sekundi, kada dolazi do brzog širenja i nastajanja požara, obavezno se provode
pojačane mjere zaštite od strane pojedinih nositelja obaveze ovog plana i to:
- DVD Podgora pojačava mjere zaštite od požara uvođenjem dodatnih snaga, kako u DVD-u
Podgora tako u šumskim kompleksima na području općine.
- JP Hrvatske šume - Šumarija Makarska vrši pojačani nadzor u motrilačkoj i izviđačkoj
patrolnoj službi na području općine
- “ Vodovod “ Makarska uvodi dežurnu ekipu za opsluživanje hidranata na regionalnom
vodovodu.
- HEP - pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo za slučaj angažiranja na terenu.

V. UPOTREBA SNAGA I MTS
19. Osnovne snage za gašenje požara na području općine je DVD Podgora, a dodatne snage

su DVD-i s područja Makarskog primorja.
Zapovjednik postrojbe procjenjuje mogućnost gašenja požara raspoloživim snagama, te ako
procjeni da to nije u mogućnosti poziva vatrogasna društva s područja Makarskog primorja.
Ako su i te snage nedostatne traži preko područnog zapovjednika pomoć u ljudstvu i tehnici
od ostalih vatrogasnih postrojbi prema Planu upotrebe Splitsko - Dalmatinske županije i
obavještava Načelnika Općine Podgora.
Ako požar poprimi razmjere elementarne nepogode koju proglašava Župan SplitskoDalmatinske županije na prijedlog Načelnika Općine Podgora na temelju prosudbe
zapovjednika požarišta, u gašenju se angažiraju i građani.

Svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju rukovodi vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona
o vatrogastvu i Plana upotrebe snaga.
Kompletnu logističku potporu ( prijevoz ljudstva, ishranu, zdravstveno zbrinjavanje, gorivo i
mazivo) snagama za gašenje osigurava Općina Podgora.

VI. FINANCIRANJE
20. Financiranje provođenje mjera zaštite i gašenje šumskih požara redovnim vatrogasnim
snagama osigurava se iz proračuna Općine.

21. Preventivno operativno dežurstvo iz točke 8. po utvrđenom rasporedu osigurava se iz
proračuna Općine Podgora.

22. Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih požara koji su poprimili veće razmjere i
elementarne nepogode, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu sa Zakonom o
elementarnim nepogodama, Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima.

23. U slučaju angažiranju snaga s područja Županije i šire, sredstva za pokriće troškova
osigurat će se iz proračuna Općine Podgora.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
24. U slučaju da šumski požar poprimi razmjere elementarne nepogode, Općinsko vijeće

Općine Podgora zapovjedit će poduzimanje i drugih neophodnih mjere koje nisu utvrđene
ovim Planom, a po prijedlogu zapovjednika.

25. Svi nositelji obaveza Plana dužni su svoje obaveze izvršiti do 15. svibnja 2017.god. i o
tome obavijestiti Općinsko vijeće Općine Podgora.

26. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama, odnosno stupnju opasnosti od šumskih požara,
pojedine odredbe iz ovog Plana mogu se mijenjati o čemu će odlučivati Općinsko vijeće
Općine Podgora, a na prijedlog zapovjedništva DVD-a.

27. Sastavni dio ovog plana je Plan zaštite šuma Šumarije - Makarska.
KLASA:
URBROJ:
Podgora,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivo Mihaljević

