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Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10), Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine” broj 125/19), Pravilnika o sadržaju Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija („Narodne novine” broj 51/12), Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godine (Zaključak donesen 20.
siječnja 2022. godine) te članka 47. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada
Vrgorca, broj 6/09, 02/13 i 5/14, 6/18 i 5/21),, gradonačelnik Grada Vrgorca, 7. ožujka 2022.
godine, donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE GRADA VRGORCA
ZA 2022. godinu
SADRŽAJ
1.0. GRAD VRGORAC
1.1. Građevine u kojima su sadržane opasne i eksplozivne tvari
2.0. PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA VATROGASNE POSTROJBE I OSTALIH SUBJEKATA U AKCIJU
GAŠENJA POŽARA
2.1. Pregled vatrogasnih vozila u vatrogasnoj postrojbi
2.2. Dislokacije
2.3. Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasnih snaga u akciju gašenja požara
2.4. Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasne postrojbe pri povećanju
opasnosti od požara
2.5. Slučajevi kada seu akciju gašenja požara uključuju vatrogasne snage izvan
operativnog područja
2.6. Način zamjene postrojbi novim postrojbama na gašenju požara
2.7. Način uključivanja hrvatske vojske na gašenjima požara
2.8. Popis subjekata i osoba koji sudjeluju u Planu aktivnog uključivanja subjekata zaštite
od požara
2.8.1. Vatrogasne postrojbe Operativnog područja Vrgorac
2.8.2. Policijske postaje OP-a Vrgorac
2.8.3. Ustanova hitne medicinske pomoći
2.8.4.. Uključivanje šumarije u akciju gašenja požara
2.9. Način pozivanja i uključivanja distributera električne energije u akciju gašenja požara
2.9.1.. Uključivanje poduzeća u akciju gašenja požara
2.9.2. Tvrtke koje posjeduju tešku nłehanizaciju
2.9.3.. Komunalne tvrtke - vodovod
2.9.4. Tvrtke koje gospodare odlagalištima otpada
2.9.5. Odgovorne osobe za opskrbu hranom i pićcm u akciji gašenja požara
2.9.6. Slučajevi kada se o nastalom požaru obavještavaju gradski čelnici
3.FINANCIRANJE
1.0. GRAD VRGORAC
Operativno područje Grad Vrgorac
Grad VRGORAC
Broj stanovnika 5.711
Površina 284,00 km²
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Naselja u sastavu Grada: Banja, Rašćane, Dragljene, Draževitići, Duge Njive, Dusina, Kljenak,
Kokorići, Kotezi, Kozica, Mijaca, Orah, Podprolog, Poljica Kozička, Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčani,
Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac, Zavojani.
Na Vatrogasnom području Grada Vrgorca djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo,
DVD Vrgorac , koje pokriva područje Grada Vrgorca.
U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. godine za potrebe pravovremenog djelovanja (0-24
sata) na vatrogasnom području Grada Vrgorca uz postojeće vatrogasne snage dodatno se
upošljavaju sezonski vatrogasci.
1.1. Građevine u kojima su sadržane opasne i eksplozivne tvari
Tablica 1.
Gospodarski
subjekt
1.
Mikić d.o.o..
-Vrgorac
Kamenolom
Kljenak

Br.

2.

INA d.d Benzinska
postaja
Vrgorac

Opasna tvar

Količina
opasne tvari
lož ulje-ekstra
17t
lako

Indeks opasnosti
i opasno svojstvo
D=2 opasnost po
okoliš,
zapaljivost
D=2 opasnost po
okoliš,
zapaljivost
D=3
eksplozivnost
D=2 zapaljivost,
eksplozivnost

Način skladištenja

D=2 opasno za
okoliš,
zapaljivost
D=2 zapaljivost,
eksplozivnost

podzemni
spremnik

22,5t

D=2 zapaljivost,
eksplozivnost

podzemni
spremnik

100.000
litara

Zapaljivost,
eksplozivnost

Podzemni
spremnik

75.000
litara

Opasnost po
okoliš, zapaljivo

Podzemni
spremnik

25.000
litara

Opasnost po
okoliš, zapaljivo

Podzemni
spremnik

lož uljeekstra lako

17t

eksploziv

0.5t

motorni
benzin (MB98)
dizel gorivo

37,5t

bezolovni
motorni
benzin (BMB95)
bezolovni
motorni bnzin
(BMB-95)
3. Benzinska postaja
Bezolovni
motorni
„Pivac“,
šetalište
benzin - 95
Mate
Raosa
5, Dizel gorivo
Vrgorac
Lož ulje –
ekstra lako

42,5t
22,5t

podzemni
spremnik
nadzemni
spremnik
kontenjer
podzemni
spremnik

podzemni
spremnik
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4.
Osnovna škola „Vrgorac“,
Matice Hrvatske 9,
Vrgorac
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Ukapljeni plin

5.000 litara

eksplozivnost

Nadzemni
spremnik

Ukapljeni plin

3.000 litara

eksplozivnost

Nadzemni
spremnik

Dizel gorivo
(Dusina)

2.500 litara

Opasnost za
okoliš

Podzemni
spremnik

5.

Srednja škola „Tin
Ujević“ Matice
Hrvatske 8, Vrgorac

Dizel gorivo

10.000
litara

Opasnost za
okoliš

Podzemni
spremnik

6.

Dom Zdravlja
Vrgorac
Vukovarska ulica
23, Vrgorac

Dizel gorivo

10.000
litara

Opasno za okoliš

Nadzemni
spremnik

Tablica 1: Operativno područje Vrgorac - popis opasnih tvari s podacima o opasnosti, načinu
skladištenja i eventualnim izvan lokacijskim posljedicama.
*Osim u slučaju incidenta prilikom punjenja spremnika.
2.0. PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA VATROGASNE POSTROJBE U
AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Tablica 2.
OPERATIVNO PODRUČJE VRGORAC
PROFESIONALNIH

DOBROVOLJNIH

5

17

VATROGASNA
POSTROJBA DVD
VRGORAC

Tablica 2: Pregled Vatrogasaca Operativnog područja Vrgorac i pregled vatrogasaca prema
Programu Aktivnosti RH za 2022. godinu.
2.1. Pregled vatrogasnih vozila u vatrogasnoj postrojbi
Tablica 3.
VATROGASNA POSTROJBA DVD VRGORAC

OPERATIVNO
PODRUČJE

ZAPOVJEDN
O VOZILO

NAVALNO
VOZILO

AUTO
CISTERNA

KOMBI
VOZILO

1

1

1

1

ŠUMSKO
VOZILO
VELIKO
1

VRGORAC
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Tablica 3: Pregled vatrogasnih vozila Operativnog područja Vrgorac.
2.2. Dislokacije
Budući da prostor Operativnog područja Vrgorac nije dovoljno pokriven s vatrogasnim
postrojbama potrebno je planirati dislokacije na određena područja (Kozica-Poljica) u kombinaciji s
Hrvatskim šumama od 01.lipnja. do 30. rujna 2022.
2.3. Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju
gašenja požara
Tablica 4.
Opis radnje
1.

Dojava
požara 0-24

2.

Prvi izlaz
mjesno
nadležnog
DVD-a

3.

Uzbunjivanje
zapovjednika
operativnog
područja

4.

5.

Uzbunjivanje
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika
Vatrogasno
operativno
središte
Divulje

Način
dojave
telefonom
RU

Broj
vatrogasaca
DVD
Operativni
ovisno o
dežurni
mjestu
pozivaju se
nastanka
svi operativni
požara
članovi DVD-a
Utvrđen Planom zaštite od požara od
01.06.-30.09. (danima vrlo velike
Opasnosti)
cijela vatrogasna postrojba za
operativno područje

telefonom

Postrojba

Popunjavanje snaga iz
stupanja pripravnosti
utvrđenog planom
popunjavanja snaga
operativnog područja

Napomena

Operativni dežurni DVD-a
odmah izvješćuje Županijski
Vatrogasni operativni Centar
Split o nastalom požaru i
zapovjednika operativnog
područja (člana vatrogasnog
zapovjedništva županije)
Županijski Vatrogasni
operativni Centar Split
izvješćuje županijskog
vatrogasnog zapovjednika o
nastalom događaju i
Vatrogasno operativno središte
Divulje

telefonom

Popunjavanje raspoloživim
snagama

Kada su angažirane sve
vatrogasne postrojbe
operativnog područja

telefonom

Popunjavanje raspoloživim
snagama

Radi uključivanja većeg broja
postrojbi ili zračnih snaga u
akciju gašenja požara

Tablica 5.
1 stupanj

2 stupanj

3 stupanj

požari
otvorenog

manje šumske
veće šumske
površine, velike površine, vrlo

4 stupanj

5 stupanj

vrijedne
šumske

posebno vrijedne
šumske površine,
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prostora
manjih
razmjera,
indeks
opasnosti
vrlo mali
do mali

površine trave i
niskog raslinja
indeks
opasnosti mali
do umjeren

velike površine
trave i niskog
raslinja, indeks
opasnosti mali do
umjeren

ZAPOVIJED
NIK
POSTORJB
E

ZAPOVJEDNIŠV
O PODRUČJA
GRADONAČEL
NIK

ŽUPANIJSKO
VATROGASNO
ZAPOVIJEDNIŠTV
O

snage iz
1.stupnja i
vatrogasne
snage
operativnog
područja

snage iz 2.stupnja
i OSTALE
ŽUPANIJSKE
POSTROJBE
INTERVENCIJSKE
POSTROJBE
ZRAČNE SNAGE

VP mjesta
nastanka
požara

06. travnja 2022.

površine,
vrlo velike
površine
trave i
niskog
raslinja,
ugroženost
objekata i
naselja,
moguće
više
OPERATIV
NO
VATROGAS
NO
ZAPOVIJE
DNIŠTVO
PRIOBALJ
A(DIVULJE
)

izrazito velike
površine otvorenog
prostora,više

snage iz
3.stupnja i
UKUPNE
VATROGA
NE SNAGE
PREDVIĐE
NE
PROGRAM
OM
AKTIVNOS
TI

snage iz 4. stupnja i
VATROGASNE
POSTROJBE IZ
OSTALOG DIJELA
RH POSTROJBE
CIVILNE ZAŠTITE

VATROGASNO
ZAPOVIJEDNIŠTVO
RH
ZAPOVIJEDNIŠVO
ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Tablica 4. i 5.: Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasne postroje u akciju gašenja požara
2.4. Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasne postrojbe
povećanju opasnosti od požara
Tijekom protupožarne sezone 2022. sve angažirane vatrogasne snage usporedivo s
povećanjem indeksa opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja
spremnosti u svrhu što boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u zoni svoje
odgovornosti.
Rečeno podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i
smanjenja vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara primjerice prelazak za 24-satno
dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl.
Detaljno definiranje postupaka u tom smislu određuje DVD Vrgorac za sebe u skladu sa svojim
mogućnostima(brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima područja na kojem djeluje, treba
prilagoditi trima stupnjevima opasnosti:
- NORMALNOM (uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone),
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- I. KATEGORIJA (povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks
opasnosti od požara 5. dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti od požara.
- II. KATEGORIJA (maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada
indeks opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina
vjetra prijeđe granicu 10,7m/s).

(uobičajeni nivo
protupožarnog djelovanja
tijekom sezone),

Operativno
područje
Normalni režim PP zaštite
Vrgorac

Dežurna smjena je u pripravnosti
u prostorijama društva.
Po procijeni Zapovjednika ili
voditelja smjene na navalnim
vozilom i posadom od 3
vatrogasca vrše se prezentivne
ophodnje na području djelovanja.

(povećani intenzitet
protupožarnog
djelovanja na koji se
prelazi kada indeks
opasnosti pređe u
stupanj vrlo velike
opasnosti),

(maksimalni
intenzitet
protupožarnog
djelovanja na koji se
prelazi kada indeks
opasnosti od požara
5 dana za redom
pređe u stupanj vrlo
velike opasnosti i
kada brzina vjetra
pređe granicu 10,7
m/s)

I. kategorija opasnosti

II. kategorija
opasnosti

Isto kao i u
normalnom režimu
PP zaštite
Intenziviranje
prevetivnih obilazaka,
ophodnje unutar
granica zone
odgovornosti sa
naglaskom na
posebno ugrožene
lokacije sukladno
dnevnoj zapovijedi
zapovijednika
vatrogasne postrojbe i
zapovijednika
operativnog područja.

Isto kao u I. kategoriji
opasnosti uz
povećanu pozornost i
maksimalno
intenziviranje
ophodnji
Dislokacija jednog
vatrogasnog vozila s
posadom

Tablica 6: Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasnih postrojbi pri
povećanju opasnosti od požara.
2.5. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara ukljičuju vatrogasne snage izvan
operativnog područja
Zbog mogućnosti izbijanja većih požara otvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti vatrog
asnih snaga operativnog područja djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih operativnih područja.
Kad se iscrpe navedene snage operativnog područja, zapovjednik operativnog područja putem
ŽVOC-a Split zahtjeva od Županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angażiraju
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interventne snage- sezonski gasitelji VZŽSD i snage iz susjednih Operativnih područja, a potom
snage solidarnosti iz operativnih područja Županije po nalogu županijskog zapovjednika.
2.6. Način zamjene postrojbi novim postrojbama na gašenju požara
Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se dovoženjem i rasporedivanjem novih snaga iz pričuve.
Dio snaga koje su sudjelovale u gašenju biti će povučene na odmor nakon četiri sata djelovanja ili n
a temelju procjene i odluke zapovjednika akcije gašenja.
Dovođenje novih i izvlačenje snaga na odmor, obavljat će se vlastitim prijevoznim sredstvima.
Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti požarište do primopredaje požarišta novim snagama
.
2.7. Način uključivanja Hrvatske vojske u gašenju požara
Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju gašenja
požara odrađuje se kroz standardne operativne postupke (SOP) za uključivanje NOS-a HV-a u akcije
gašenja požara. Spomenuti zahtjev se uz suglasnost Vatrogasno- operativnog središte Divulje
prosljeđuje Operativnim Vatrogasnim zapovjedništvom Oružanih snaga Republike Hrvatske na
realizaciju.
2.8. Popis subjekata i osoba koji sudjeluju u planu aktivnog uključivanja subjekata
zaštite od požara
2.8.1. Vatrogasne postrojbe Operativnog područja Vrgorac

DVD
VRGORAC

FUNKCIJA

IME I
PREZIME

TELEFON

ZAPOVIJEDN
IK

VINKO
MARKOTIĆ

DVD
674093

ZAMJENIK

MARKO
ŠALINOVIĆ

674093

STAN
674754

MOBITEL
09116740
93
09778287
18

POZIVNI
ZNAK

RADIO
VEZA
S SD

GRADINA
1
GRADINA
2

7

6

7

6

Tablica 7: Vatrogasna postrojbe Operativnog područja Vrgorac
2.8.2. Postaja granične policije Vrgorac
Postaja granične policije Vrgorac
Telefon
Vrgorac-dežurni
674-011, 674-179
IVAN KALAJŽIĆ -načelik
504-628, 099 297 1667
Tablica 8. Postaja granične policije Vrgorac
2.8.3. Ustanova hitne medicinske pomoći
U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili
drugih osoba ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne
intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć.
Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka
događaja.
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Ekipu sačinjava:
• liječnik
• medicinski tehničar
• sanitetsko vozilo sa vozačem
R.
br.
1

JEDINICA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
(JHMP)
Vrgorac

TELEFON
675-142 (194)

Tablica 9. Ustanova hitne medicinske pomoći Split
2.8.4. Uključivanje šumarije u akciju gašenja požara
Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po posudbi nadležnog zapovjednika u akciju
gašenja uključuju se Hrvatske Šume d.o.o., Uprava šuma-Split interventnom grupom za izradu
prosjeka.
Hrvatske šume d.o.o.,
Uprava šuma-Split
odgovorna osoba
funkcija
telefon
UPRAVA ŠUMA SPLIT

IVAN MELVAN

ŠUMARIJA VRGORAC

JURICA KURAN
ZDRAVKO PRIMORAC

voditelj Uprave šumaSplit
upravitelj
revirnik

(021)408 201
098 439-441
098 439-704

Tablica 10. Uključivanje šumarije u akciju gašenja požara
2.9. Način pozivanja i uključivanja distributera električne energije u akciju gašenja
požara
NAZIV

VRGORAC

odgovorna
osoba
HEP-dežurni
TVRTKO
JELAVIĆ

funkcija

telefon
posao

DIREKTOR

674-029

kuća

mobitel
099 312 8746

Tablica 11. Uključivanja distributera električne energije u akciju gašenja požara
Nadležni zapovjednik upoznaje dežurnog dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u
vatrogasnu intervenciju na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne energije do
objekata ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.
Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu nekih tehničkih
intervencija u akciju se uključuju pravne osobe u gospodarstvu koje imaju tešku mehanizaciju.
2.10. Uključivanje poduzeća u akciju gašenja požara
2.10.1. Tvrtke koje posjeduju tešku mehanizaciju
U slučaju potrebe za izradom protupožarnih prosjeka i zapreka ili izvođenja nekih tehničkih
intervencija u akciju se uključuju pravne osobe u gospodarstvu koje imaju tešku mehanizaciju.
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OPERATIVNO
PODRUČJE
subjekt
Mikić d.o.o.

Grad Vrgorac

G.T.P. Vrgorac
VODOPRIVREDA
VRGORAC d.d.
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vozila i
mehanizaciju

Telefon/mobitel

2 utovarivača
3 robokopača
kombinirka
Bager (gusjeničar)
kombinirka

674 153
098/320 954 (Miljenko Sisarić)

kombinirka
5 rovokopača

674 177 (centrala)
674 027
091 674 1781 (Goran Šeremet)

695 100
091 607 1020 (Mate Jelavić)

Tablica 12. Uključivanje poduzeća u akciju gašenja požara koje posjeduju tešku mehanizaciju
2.11.2 Komunalne tvrtke
U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih količina vode u akciju gašenja se uključuje nadležna
komunalna tvrtka putem dežurne ekipe.
OPERATIVNO
nadležan je
telefon
mobitel
PODRUČJE
posao
kući
VRGORAC
Grad Vrgorac

KOMUNALNO d.o.o.
Vrgorac
Miljenko Polić
(direktor)
Snježan Trlin(voditelj
vodoopskrbe)

674 377
674 377

099 536 0849

674 377

099 261 5972

Tablica 13. Uključivanje komunalne tvrtke za osiguranjem veće količine vode u akciji gašenja
požara
2.11.3. Tvrtke koje gospodare odlagalištima otpada
OPERATIVNO
deponij
subjekt
Odgovorna
Telefon
mobitel
PODRUČJE
osoba
posao kući
Grad/Vrgorac
VRGORAC
Ajdanovac
GRADSKA
Toni
674
097 7945136
Grad Vrgorac
ČISTOĆA I
Grljušić
635
USLUGE d.o.o.
Tablica 14. Uključivanje tvrtke Gradska čistoća i usluge d.o.o. u akciju gašenja požara
2.12. Odgovorne osobe za opskrbu hranom i pićem u akciji gašenja požara
Opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava se na zahtjev zapovjednika vatrogasnih postrojbi s
operativnog područja za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije trajanje je dulje od 8 sati, ili
kraće, po posudbi zapovjednika, zbog naročitih okolnosti pri obavljanju vatrogasnih intervencija.
Opskrbu osigurava jedinica lokalne samouprave, na čijem se prostoru odvija intervencija, sama ili
preko poduzeća ili službe na ovom području.
Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovoran je gradonačelnik.
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Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi
zapovjednik intervencije u dogovoru s odgovornom osobom Grada na čijem području se nalazi
opožareno područje.
Operativno područje - Grad Vrgorac
Odgovorna osoba
telefon
mobitel
posao
kući
gradonačelnik
Mile Herceg
674-031
092 311-0881
•

•

2.13. Slučajevi kada se o nastalom požaru obavještavaju gradski/općinski čelnici
Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada
nastane požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar
otvorenog prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere.
Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili
nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih čelnika obavlja se sljedećim redom za nastali požar na
području:
Operativno područje - Grad Vrgorac
Odgovorna osoba
Telefon
Mobitel
posao
kući
gradonačelnik

Mile Herceg

674-031

092 311-0881

3. FINANCIRANJE
Financijska sredstva za provedbu ovog Programa u slučaju većih požara osigurat će se iz proračuna
Grada Vrgorca.
Ovaj Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za područje Grada Vrgorca za
2022. godinu biti će dostavljen svim izvršiteljima i sudjelovateljima nakon što ga donese
gradonačelnik Grada Vrgorca.
Ovaj Plan objaviti će se u „Vjesniku" - službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 240-01/22-01/5
Urbroj:2181-15-08-04/02-22-1
Vrgorac, 07. ožujka 2022.
GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl.ing.građ.

_______________________________
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Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10),
a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine) i članka 47.
Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 02/13 i 5/14, 6/18 i
5/21), gradonačelnik Grada Vrgorca donosi
PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova
Članak 1.
U svrhu protupožarne zaštite na području Grada Vrgorca, poglavito protupožarne zaštite šuma i
šumskog zemljišta na području Grada Vrgorca, donosi se Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u
nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
Članak 2.
Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a
Vrgorac, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane
Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.
Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Vrgorac
ili njegovog zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog
požara.
Članak 3.
Vatrogasni zapovjednik DVD-a Vrgorac, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim
korištenja teške građevinske mehanizacije.
Članak 4.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na području Grada Vrgorca, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
Na području Grada Vrgorca postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona,
buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:
- MIKIĆ d.o.o.
- G.T.P. VRGORAC
- VODOPRIVREDA VRGORAC d. d.
- GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE d.o.o.
Članak 5.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata
rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.

Stranica 12 od 15

Broj 06/22

Vjesnik – službeno glasilo Grada Vrgorca

06. travnja 2022.

Članak 6.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava
žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu,
kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Vrgorac, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
Članak 7.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
Članak 8.
Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 240-01/22-01/06
Urbroj: 2181-15-08-04/02-22-1
Vrgorac, 07. ožujka 2022.

GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl.ing.građ.
__________________________________________

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 12.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak donesen 20. siječnja
2022. godine) te članka 47. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
6/09, 02/13 i 5/14, 6/18 i 5/21), gradonačelnik Grada Vrgorca, 07. ožujka 2022. godine, donosi
Plan motriteljsko-dojavne službe
Članak 1.
Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Vrgorca u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2022. godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s
ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno
otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
• Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac
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Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih
požara
Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., - Šumarije Vrgorac

Članak 3.
Motrilačka mjesta su Maskara, Saranač, Debeli Brig i Toljeve ograde.
Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrač mora imati najmanje
položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci.
Članak 4.
Služba na motrionici mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja
motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u
gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice
pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim
priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).
Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani
Pravilnikom o zaštiti šume od požara (NN 33/14).
Članak 5.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku za 2022. godinu (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine), u razdobljima
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo
od 06,00 do 22,00 sata.
Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na
području Grada Vrgorca, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Vrgorac.
Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja
požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo
djelovanje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku.
Članak 6.
Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne
zajednice.
Članak 7.
Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrgorac, na broj telefona 021 / 674 –
093, pozivom na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Split (VOC) na broj telefona
193.
Članak 8.
Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će se u »Vjesniku« – službenom glasilo Grada Vrgorca, a
primjenjivat će se od 1.lipnja 2022. godine.
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Klasa: 240-01/22-01/3
Urbroj:2181-15-08-04/02-22-1
Vrgorac, 07. ožujka 2022.

GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl.ing.građ.
__________________________________________
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