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                                                                                                                  P R I J E D L O G   

 

PRIVREMENO IZVJEŠĆE 

O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI 

 

 

Sukladno zaključku nakon provedene analize požarne sezone za 2017. godinu, izrađen je 

novi i sadržajno nadopunjeni prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini.  

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program 

aktivnosti) na 86. sjednici održanoj 22. ožujka 2018.  godine (Narodne novine, br. 28/18). 

Na temelju točke 4. Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i spašavanje podnosi 

Vladi Republike Hrvatske Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Privremeno izvješće).  

U ovom Privremenom izvješću prikazan je osvrt na trenutno stanje i provedbu točaka 

Programa aktivnosti, sukladno zadaćama i rokovima.  

Privremeno izvješće temelji se na pisanim izvješćima svih izvršitelja koji su uključeni u 

realizaciju zadaća Programa aktivnosti. 

 

UVOD 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova i Državna uprava za zaštitu i spašavanje zaduženi su za 

koordinaciju, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti svih subjekata provedbe zadaća 

Programa aktivnosti. Na taj način su povezani operativni, organizacijski i zapovjedni segmenti 

sustava civilne zaštite, a u suradnji s inspekcijskim službama drugih ministarstava pojačani su 

nadzori provedbe zadaća Programa aktivnosti. Sukladno tome, olakšano je praćenje i 

koordinacija aktivnosti u pripremi i provedbi zadaća iz ovogodišnjega Programa aktivnosti, 

prikupljanje i obrada podataka te izvješćivanje. 

Prema propisanoj obvezi iz točke 3. Programa aktivnosti, Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje organizirala je 19. veljače i 12. lipnja 2018. godine radne sastanke sa svim 

izvršiteljima zadaća. Na sastancima su svi izvršitelji podnijeli izvješća o tijeku provedbe zadaća 

iz njihove nadležnosti i istaknuli spremnost za izvršenje propisanih zadaća u zadanim rokovima. 

Osim ovih zajedničkih sastanaka, Državna uprava za zaštitu i spašavanje i područni uredi 

zaštite i spašavanja održali su tijekom prvog dijela godine niz pojedinačnih sastanaka sa svakim 

od izvršitelja točaka iz njihove nadležnosti, kao i poticali i pratili jedinice lokalne samouprave u 
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organizaciji sjednica Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava u cilju učinkovite 

provedbe preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara. 

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje je održao sastanke sa svim županima 

priobalja, načelnicima Stožera civilne zaštite i županijskim vatrogasnim zapovjednicima. 

Sastanci su održani na temu spremnosti županija za protupožarnu i turističku sezonu te obvezama 

jedinica lokalne i područne samouprave, županijskih stožera civilne zaštite i Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje, proizašlih iz Programa aktivnosti. 

Za provođenje zadaća ovogodišnjeg Programa aktivnosti u Državnom proračunu  

osigurana sredstva iznose ukupno 107.708.000,00 kuna od čega je na Razdjelu 040 Ministarstvo 

unutarnjih poslova,  Glavi 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje na projektu K260089 

„Program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara“ osiguran iznos od 25.330.000 kuna, a 

na Razdjelu 030 Ministarstvo obrane, u Programu 2606 „Korištenje Oružanih snaga za pomoć 

civilnim institucijama i stanovništvu“, u aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita iznos od 

82.178.000 kn kuna i Ministarstva zdravstva na Razdjelu 096, Glava 05, projektu K789005 

„Logistika za incidentna i krizna stanja“ na pozicijama Kriznog stožera osigurano 200.000,00 

kuna. 

Izvršenje navedenih sredstava iz nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

prikazano je u tablici 1. 

 

Tablica 1: Izvršenje financijskih sredstava Programa aktivnosti (prema podacima Državne riznice) do 

18.06.2018. godine  

ŠIFRA 

PROJEKTA 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA 
IZNOS 

K260089 

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA POTREBE DRŽAVNE 

UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
25.330.000,00 kn 

IZVRŠENO DO 18. 06. 2018. GODINE 1.777.448,49 kn 

IZVRŠENO U ODNOSU NA GODIŠNJI PLAN (%) 7,02 % 

 

Od planiranih financijskih sredstava Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

(25.330.000,00 kn) izvršenje u odnosu na godišnji plan do 18. lipnja 2018. godine iznosi  7,02 

%. 

Izvršenje navedenih sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrane, prikazano je u  

tablici 2. 
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Tablica 2: Izvršenje financijskih sredstava Programa aktivnosti (prema podacima Državne riznice) do    

20.06.2018. godine 

ŠIFRA 

PROJEKTA 

PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA 
IZNOS 

A545035 

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA POTREBE 

MINISTARSTVA OBRANE 
82.178.000,00 kn 

IZVRŠENO DO 20. 06. 2018. GODINE 35.538.553,41 kn 

IZVRŠENO U ODNOSU NA GODIŠNJI PLAN (%) 43,25 % 

 

Od planiranih financijskih sredstava Ministarstva obrane (82.178.000,00 kn), izvršenje u 

odnosu na godišnji plan, do 20. lipnja 2018. godine iznosi 43,25 %. 

 

 

PREGLED PROVEDBE ZADAĆA PROGRAMA AKTIVNOSTI  

 

U daljnjem tekstu naglašavamo neke od aktivnosti značajnijih izvršitelja - Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske 

vatrogasne zajednice. 

 

 

I. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

a. Prema točki 9. Programa aktivnosti izvršeno je raspoređivanje autocisterni iz robnih zaliha 

na lokacije posebno ugroženih područja na priobalju tijekom požarne sezone u 2018. 

godini.  

b. Svi dostavljeni planovi čišćenja propisani točkama 16., 17, 18., (od strane HŽ 

Infrastrukture, cestarskih tvrtki, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava i drugih subjekata te planovi zaštite od požara (HŽ Carga, HŽ Putnički prijevoz i 

privatnih prijevoznika) proslijeđeni su nadležnim područnim uredima zaštite i spašavanja.  

c. Sukladno točki 24. nastavljena je suradnja s Državnim hidrometeorološkim zavodom koji 

Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostavlja indekse opasnosti od šumskih požara, 

vremenske prognoze i analize vremenskih stanja. Svi ti prognostički produkti dostupni su 

preko web aplikacija. 

d. Sukladno obvezama iz točke 21. obavljeno je utvrđivanje prioriteta razminiranja na 

ugroženim područjima, a vatrogasne zajednice županija u obvezi su predložiti Hrvatskom 

centru za razminiranje konkretna prioritetna područja za razminiranje (najmanje dva po 
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minski zagađenoj županiji). U suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje, vatrogasnim 

zajednicama županija i ostalim subjektima omogućen je putem MIS – portala on-line uvid 

u karte minski sumnjivih područja te sukladno istom obavlja prioritetno razminiranje 

područja bitnog za provedbu zaštite od požara. 

e. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatske šume 

d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. sukladno točci 26. a) provode usklađene informativno - 

promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja 

stanovništva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požari izazivaju, a 12. 

lipnja 2018. godine održana je i zajednička konferencija za medije povodom početka 

požarne sezone. 

f. Sukladno točci 27. pokrenuto je uvođenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i 

vođenje podataka putem implementacije informatičkog programa za upravljanje i vođenje 

vatrogasnih intervencija (UVI), a njegovo se korištenje kontinuirano prati u 

novoopremljenom Situacijskom operativnom središtu. 

g. Temeljem točke 30.a) proveden je dodatni program osposobljavanja za gašenje šumskih 

požara. Program je obuhvatio trenažu i osposobljavanje u radu s helikopterom i tjelesnu 

provjeru. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je krajem 2017. i početkom 2018. godine 

provela provjeru tjelesnih sposobnosti, visinsku provjeru i smotru pripadnika dopunskih 

snaga državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP) iz sastava javnih vatrogasnih 

postrojbi (JVP) kontinentalnog i priobalnog djela Republike Hrvatske. Provjeri i smotri 

pristupilo je 285 pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz 32 JVP-a, kontinentalnog djela 

Republike Hrvatske. Provjeri i smotri pristupilo je 195 pripadnika dopunskih snaga DVIP-

a iz 32 JVP-a, priobalnog djela Republike Hrvatske kao i 59 pripadnika iz sva četiri DVIP-

a – Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Tijekom mjeseca listopada 2017. godine 

osposobljeno je po Programu desantiranje  i gašenje šumskih požara 30 pripadnika 

dopunskih snaga DVIP-a iz sastava  JVP.  Tijekom mjeseca travnja i svibnja 2018. 

godine  provedeno je uvježbavanje u radu s helikopterom 250 pripadnika dopunskih snaga 

DVIP-a iz sastava JVP-a  kontinentalnog djela Republike Hrvatske. Ukupno je sa 

kontinenta  na raspolaganju u 2018. godini  526 vatrogasca (dopunske snage 

intervencijskih vatrogasnih postrojbi -IVP, 285 aktivni i 241 u pričuvi). Na području 

priobalja prema Programu osposobljavanja za gašenje požara na otvorenom prostoru i 

prijevoz helikopterom osposobljeno je 66 novih vatrogasaca. Prema Programu 

osposobljavanja za desantiranje i gašenje šumskih požara  osposobljeno je 18 novih 

pripadnika, a za njih 41 osposobljavanje je u tijeku. Prema Programu osposobljavanja 
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voditelja intervencija za navođenje zrakoplova  osposobljeno je novih 26 dok je za njih 33 

osposobljavanje u tijeku. Ukupno je i 192 vatrogasca s priobalja prošlo trenažu.  

h. Vezano uz obveze po točci 30. izrađena su i dva nova programa osposobljavanja: Program 

osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za gašenje požara na 

otvorenom prostoru i Program osposobljavanja časnika i dočasnika Oružanih snaga 

Republike Hrvatske za gašenje šumskih požara.  

i. Temeljem obveze iz točke 31. izrađen je elaborat međuresorne vježbe „SIGURNOST 

2018“. Međuresorna vježba provedena je u tri dijela: 11. svibnja održana je strateška 

vježba u Simulacijskim središtu  Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto 

Frankopan“  Hrvatske kopnene vojske  (CAX), od 15. do 17. svibnja održana je vježba na 

zemljištu s postrojbama (LIVEX) i u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu (OVZ) 

Divulje, a na području tri županije: Zadarske, Šibensko – kninske i Splitsko – dalmatinske  

(sudjelovalo ukupno 938 sudionika). U sklopu LIVEX-a dana 16. svibnja održana je 

združena pokazna vježba zemaljskih i zračnih snaga (u mjestu Pristeg).  

 

Slika 1. Prikaz lokacija vježbe s postrojbama „SIGURNOST 18“ 

 

U sklopu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske u Zagrebu na 

Jarunu 26. i 27. svibnja održan je taktičko - tehnički zbor s prikazom dijela kopnenih i 

zračnih protupožarnih snaga predviđenih za angažiranje putem Programa aktivnosti.  

j. Temeljem obveze iz točke 32. ustrojeno je i tehnički opremljeno Situacijsko operativno 

središte (razina države) u Divuljama koje je u funkciji rada Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva Republike Hrvatske radi stvaranja jedinstvenog zapovjednog 
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informacijsko-komunikacijskog sustava (prikupljanje, objedinjavanje, obrada i distribucija 

svih informacija i podataka s terena). Zbog dodatnih potreba rada u Situacijskom 

operativnom središtu kadrovski (dodatnim brojem službenika) je osnaženo i Vatrogasno 

operativno središte  (VOS). 

 

Slika 2. Situacijsko operativno središte u Divuljama 

 

k. Temeljem točke 32. g) ažuriran je Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje 

sudjeluju u gašenju požara i to sljedeći dokumenti: odluka glavnog vatrogasnog 

zapovjednika Republike Hrvatske o imenovanju članova Vatrogasnog zapovjedništva 

Republike Hrvatske i njihovih zamjenika odnosno Upute o načinu rada Vatrogasnog 

operativnog središta, Uputa o načinu rada županijskih vatrogasnih zapovjednika i 

županijskih Vatrogasnih operativnih centara, Uputa o načinu komunikacije između zračnih 

i zemaljskih snaga i  Uputa o provedbi planske prosudbe potraživanja i pružanja ispomoći 

za potrebe izvanredne i redovite dislokacije te je isti dostavljen svim subjektima koji ga 

provode. 

l. Temeljem obveze iz točaka 34., 35., 36. i 47. izrađene su odgovarajuće Upute (za sezonske 

vatrogasce, plan dislokacija i refundaciju financijskih sredstava).  

m. Temeljem točke 35. izrađen je Plan dislokacije vatrogasnih snaga i tehnike koja će se iz 

kontinentalnog dijela Republike Hrvatske dislocirati na područje cijelog priobalja. 

Dislokacija vatrogasnih snaga prema procjeni glavnog vatrogasnog zapovjednika 
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Republike Hrvatske započela je  21. lipnja i trajat će do opoziva, ovisno o vremenskim 

uvjetima. Redovne dislokacije planirane su za požarno posebno ugrožena područja na 

priobalju (ukupno do 11 lokacija), pri čemu su osigurani nužni uvjeti za prihvat gasitelja i 

vozila. 

 

Slika 2: lokacije dislociranih vatrogasnih snaga 

 

n. Temeljem točke 35. a) kroz rad na terenu pripadnika Državne vatrogasne intervencijske 

postrojbe (DVIP) ažurirane su Procjene i Planovi zaštite od požara za područja za koja je 

potrebno ustrojiti sezonske interventne vatrogasne postrojbe (otoci Vis, Lastovo, Dugi 

Otok i Hvar - dislociraju se vatrogasci s kontinenta te otok Mljet - popunjava se 

domicilnim profesionalnim vatrogascima).  

o. U skladu s točkom 35. proveden je postupak zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, a 

njihovo je angažiranje postupno (ovisno o vremenskim prilikama) započelo tijekom 

mjeseca lipnja. Ukupno je planirano zapošljavanje najviše do 1.113 sezonskih vatrogasaca 

(prosječno najviše 1.000 mjesečno tijekom glavnog napora požarne sezone). Iznos 

financiranja iz državnog proračuna ove godine povećan s 3.000,00 kn na 3.500,00 kn po 

tako angažiranom vatrogascu (za cijeli mjesec rada).  

p. Sukladno sklopljenim međudržavnim Sporazumima o međusobnoj ispomoći kod velikih 

nesreća (točka 38.), održavaju se kontakti s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i 

Slovenijom. S Bosnom i Hercegovinom, Slovenijom te Crnom Gorom usklađen je i  

potpisan standardni operativni postupak oko nesmetanog prijelaza državnih granica 
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zemaljskih i zračnih snaga kod velikih požara na graničnom području. Sukladno propisanoj 

obvezi točke 38. b) u izradi je (međuresorni) Standardni operativni postupak za primanje i 

pružanje međunarodne pomoći. 

q. Temeljem točke 43.b) izrađen je Program osposobljavanja pripadnika Državne vatrogasne 

intervencijske postrojbe za spašavanje ugroženih osoba iz okruženja požara uz podršku 

helikoptera. Predstoji provedba obuke pripadnika Državne intervencijske postrojbe (2 

kandidata za instruktora i 2 kandidata za vježbatelja), a interventni tim za spašavanje 

(Državne vatrogasne intervencijske postrojbe i Hrvatska gorska služba spašavanja uz 

podršku helikoptera Oružanih snaga Republike Hrvatske ) odradio je usklađivanje opreme 

koja se koristi u toj vrsti intervencija.  

 

II. MINISTARSTVO OBRANE 

 

a. U skladu s obvezama iz točke 11. b) Programa aktivnosti – Oružane snage Republike 

Hrvatske provele su propisane aktivnosti vezane za izradu protupožarnih prosjeka i 

pojaseva oko vojnih lokacija u skladu s mogućnostima i temeljem procjene protupožarne 

ugroženosti. 

b. Točka 12. a) – Za potrebe žurnog prebacivanja teške građevinske mehanizacije s kopna na 

otoke i obratno, na raspolaganju su protupožarne namjenski organizirane snage Hrvatske 

ratne mornarice s odgovarajućim sredstvima te osposobljenim i uvježbanim osobljem. 

c. Točka 14. b) i c) – Oružane snage Republike Hrvatske izradile su i dostavile Državnoj 

upravi za zaštitu i spašavanje popise posada i protupožarnih zrakoplova radi ubrzavanja 

procedura prolaska aerodromskih kontrola i korištenja uzletno sletne staze. U koordinaciji 

s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje provedene su radnje kako bi se ishodila 

dozvola za tehničke uvjete za aerodrome Otočac i Sinj. Punjenje protupožarnih zrakoplova 

provodi se iz hidrantske mreže ili iz cisterni s vodom. 

d. Točka 15. b) – U tijeku je izrada Standardnog operativnog postupka (SOP) u slučaju 

prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na morsku površinu i provedba uvježbavanja 

prinudnog slijetanja i tegljenja protupožarnih aviona na moru, a koji se izrađuje u suradnji 

s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje 

i Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. 

e. Točka 21. c) – Oružane snage Republike Hrvatske provode razminiranje vojnih lokacija 

prema Planu razminiranja vojnih lokacija za 2018. godine Koordinacija s Hrvatskim 

centrom za razminiranje provodi se u skladu sa Zakonom o protu-minskom djelovanju 

(„Narodne novine“, 110/15) broj  i Sporazumom između Ministarstva obrane Republike 
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Hrvatske i Hrvatskog centra za razminiranje o razmjeni podataka i razminiranju vojnim 

nekretnina. 

f. Točka 23. b) – Oružane snage Republike Hrvatske osigurale su snage i sredstva i spremne 

su za izvršavanje zadaća traganja i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom 

spašavanja i Državnom vatrogasnom intervencijskom postrojbom. 

g. Točka 28. a) – Od novih metoda, tehnika i tehnologija za gašenje požara i protupožarnu 

zaštitu, u tijeku je postupak uvođenja u uporabu protupožarnog uređaja „Bambi Bucket“. 

h. Točka 30. b) i c) – Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu provedbi obuke 

pripadnika vatrogasnih postrojbi i Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s Planom 

provedbe helikopterske obuke za pripadnike vatrogasnih postrojbi i Hrvatske gorske službe 

spašavanja u 2018. godini. Obuka pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 

Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja provedena je za 60 pripadnika Hrvatske kopnene 

vojske (HKoV) tijekom siječnja i veljače 2018. godine. 

i. Točka 31. – Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su, u koordinaciji s Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje, u planskom dijelu pripreme, organizacije i provedbe 

međuresorne vježbe „SIGURNOST 18“, koja je održana u dva dijela - simulacijskom (11. 

svibnja 2018.) i terenskom dijelu vježbe (15. do 17. svibnja 2018. godine). U provedbenom 

dijelu vježbe sudjelovalo je stožerno osoblje vojnog dijela Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva Republike Hrvatske (OVZ-a RH) Divulje, 4 zrakoplova Canadair CL-415, 

3 zrakoplova Air tractora AT-802 i dva transportna helikoptera MI-8 MTV1 zračnih 

protupožarnih (PP) snaga, 1 desantni brod minopolagač (DBM) pomorskih protupožarnih  

snaga, te dva voda kopnenih protupožarnih  snaga. U vježbi je ukupno sudjelovalo 147 

pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

j. Točka 32. b) – Oružane snage Republike Hrvatske odredile su i od 1. lipnja 2018. godine 

operativno izmjestile svoje predstavnike u vojni dio Operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva Republike Hrvatske u Divuljama. 

k. Točka 33. – Uprava za komunikacijsko informacijske sustave Glavnog stožera Oružanih 

snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) izradila je Komunikacijsko - informacijski 

priručnik za potporu provedbe protupožarne zaštite kod požara otvorenog prostora. 

l. Točka 42. – Izrađen je Operativni plan korištenja i pomoći Oružanih snaga Republike 

Hrvatske u protupožarnoj zaštiti kod požara otvorenog prostora u 2018. godini 

Protupožarne snage sastavljene su od snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske 

kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice, Zapovjedništva specijalnih snaga i Središnjice 

za obavještajno djelovanje. 
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m. Točka 43. – Oružane snage Republike Hrvatske planirale su i provode potrebno 

specijalističko osposobljavanje protupožarne zrakoplovne skupine s dovoljnim brojem 

posada i osoblja za opsluživanje protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415 i Air Tractor 

AT-802A/F te transportnih helikoptera za gašenje šumskih požara. 

n. Točka 44. – Za potrebe ljetne protupožarne sezone Oružane snage Republike Hrvatske 

osigurale su potreban broj aviona i helikoptera te dovoljan broj osposobljenih posada s 

odgovarajućim letačko-tehničkim osobljem. Okvirni broj zrakoplova je 6 aviona tipa 

Canadair CL-415, 6 izvidničko–navalnih aviona tipa Air Tractor AT-802 A/F i 2 

transportna helikoptera za gašenje, prijevoz, potragu i desantiranje.  

o od 1. lipnja do 30. rujna –200 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 

spremnosti je za brzu intervenciju s razmještajem u Kninu, Benkovcu, Sinju i 

Divuljama, te dodatne snage do 100 pripadnika za ojačanje i zamjenu snaga u 

temeljnim mjestima rasporeda.  

o od 1. siječnja do 31. svibnja te od 1. listopada do 31. prosinca Ministarstvo obrane – 

Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će, u koordinaciji s Državnom upravom 

za zaštitu i spašavanje, stalna spremnost snaga za brzu intervenciju. 

o od 1. lipnja do 30. rujna osigurane su mornaričke snage sastava: 1 desantni brod 

minopolagač (DBM), 1 desantni jurišni brod (DJB) i 2 gumene brodice (GB Leader 

599). 

o osiguran je sustav bespilotnih letjelica – izvidnički tim za rano otkrivanje požara i 

nadzor požarišta (angažiranje po posebnoj zapovijedi). 

o. Točka 45 – Kontinuirano se prati stanje i korištenje resursa zrakoplova tipa Canadair CL-

415, Air Tractor AT-802A/F i helikoptera Mi-8 MTV1 te poduzimaju odgovarajuće 

aktivnosti radi pravodobnog servisiranja, nabavke potrebnih rezervnih dijelova, alata, 

opreme, goriva, maziva i zaštitnih sredstava. 

p. Točka 46. – U Financijskom planu  Ministarstva obrane osigurana su predviđena sredstva 

za protupožarnu sezonu 2018. godine. 

U cilju bržeg angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u protupožarnoj sezoni doneseni 

su i sljedeći akti: 

o U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani (Narodne novine, 

br. 30/18), a radi pravodobnog reagiranja u slučajevima pružanja humanitarne 

pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite donesena je Odluka Vlade 

Republike Hrvatske o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi 

pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 

2018. godini 
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o Odluka ministra obrane o davanju ovlasti zapovjedniku vojnog dijela u Operativnom 

vatrogasnom  zapovjedništvu Republike Hrvatske za donošenje odluka o korištenju 

Oružanih snaga Republike Hrvatske u protupožarnoj zaštiti, traganju i spašavanju 

kao i za prijevoz unesrećenih i oboljelih 

o Dodatak Sporazumu o suradnji u gašenju velikih požara na otvorenom prostoru 

protupožarnim zrakoplovima Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

 

 

III. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

 

Programom aktivnosti utvrđene su konkretne zadaće, rokovi izvršenja te rokovi i način 

izvješćivanja koje se odnose na inspekcijske službe zaštite od požara i eksploziva Sektora za 

inspekcijske poslove, Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu kao i Inspektorate unutarnjih 

poslova po policijskim upravama.  

Zaključno sa 1. lipnja 2018. godine inspektorati unutarnjih poslova svih policijskih 

uprava koji su u okviru svog djelokruga i nadležnosti dužni poduzeti aktivnosti u provedbi 

pojedinih točaka Programa aktivnost, poduzeli su sljedeće aktivnosti (statistički podaci o 

provedenim nadzorima dani su tablici 3.) te je utvrđeno: 

a. Točka 2. – određene su kontakt osobe za koordinaciju u okviru Programa aktivnosti, u dijelu 

poslova Inspektorata. 

b. Točka 7.a), b), c), e), g), h), i) – provode se inspekcijski nadzori županija i Grada Zagreba, 

vezano uz mjere čuvanja šuma, provođenje šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre 

i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika, sukladno članku 

41. stavku 2. i članku 43. stavku 1. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 

82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 18/13, 148/13 i 94/14). Na području svoje 

nadležnosti (osobito za područje priobalja) u suradnji s Inspekcijom Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike i Vatrogasnom zajednicom županije provodi se pojačani nadzor i 

pregled odlagališta otpada na kojima se kontinuirano odlaže komunalni otpad.  

c. Točka 11. – provodi se kontinuirani inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara 

trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. te poduzimaju odgovarajuće aktivnosti u cilju 

učinkovitije zaštite od požara.  

d. Točka 13.c)  – kontinuirano se provodi inspekcijski nadzor Javnih ustanova nacionalnih parkova 

i parkova prirode te po potrebi poduzimaju odgovarajuće aktivnosti u cilju učinkovitije zaštite 

od požara.  

e. Točka 16.d) – provodi se pojačani inspekcijski nadzor željezničkih pruga.  
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f. Točka 17.a) – Inspekcije zaštite od požara svake policijske uprave provode nadzore cestovnog 

pojasa glede čišćenja istog od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu izazvati požar 

ili omogućiti njegovo širenje, uz javne prometnice koje prolaze kao i cestama koje su tijekom 

turističke sezone pojačano opterećene prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, 

kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). 

g. Točka 18.d) – provodi se nadzor elektroenergetskih građevina i trasa nadzemnih vodova na 

priobalnom i otočnom području.  

h. Točka 19.a), b), c) – nakon provedenih nadzora sukladno utvrđenom donose se rješenja i/ili 

odgovarajuće prekršajne prijave u svrhu pravodobnog i dosljednog kažnjavanja subjekata koji 

ne provode propisane mjere zaštite od požara.  

i. Točka 20.a), b), c) – Inspektorati unutarnjih poslova po policijskim upravama izradili su popis 

subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, poljoprivredni, turistički interes ili interes za 

zaštitu prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i žetvenu sezonu, kao i plan 

provođenja inspekcijskih nadzora nad istima. Sektor za inspekcijske poslove kontinuirano 

provodi dislokaciju po jednog inspektora na područje Županije dubrovačko-neretvanske i 

istarske kao ispomoć u provođenju planiranih aktivnosti od 15. svibnja 2018. godine.  

j. Točka 35.f) – u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i vatrogasnim zajednicama 

županija provodi se ažuriranje procjena i Operativnih planova zaštite od požara.  

 

 

Tablica 3:  Izvješće o izvršenim inspekcijskim nadzorima sukladno Programu aktivnosti  

 
Datum  izvješčivanja: 11. lipnja 2018. god. 

Redni 

broj 
Građevine i prostori 
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ci

js
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p
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g
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d
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en
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en
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N
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K
o
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o
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p
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O
st

a
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 z
a

 

p
re

g
le

d
a

ti
 Prekršajne prijave 

pravne odgovorne fizičke 

OP N OP N OP N 

1. Hoteli 66 3 27 9 186 1 1 1       

2. Moteli 3     1 16             

3. Turistička naselja         5             

4. Autokampovi 2 1 4 1 29             

5. Marine 6       7             

6. Disko-klubovi 28 3 39 2 65             

7. Ostali ugostiteljski objekti 39 7 71 11 45   1         

8. Bolnice 19 7 42 6 15             

9. Benzinske postaje 147 11 30 11 64   7   7     

10. 

Pravne osobe u kojima se 

obavlja utovar opasnih tvari 

u motorna vozila, pretaču 

zapaljive tekućine i plinovi 

43 4 8 7 10 

  

4 

  

4 

    

11. 
Pravne osobe koje proizvode 

i koriste eksplozivne tvari 
139   1 3 47             
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12. 

Prodavaonice oružja i 

streljiva 41       49             

13. JP Hrvatske šume (šumarije) 38 6 21 3 39             

14. Nacionalni parkovi 3 1 1   2             

15. Parkovi prirode 7 1 4   4             

16. 

Ostali zaštićeni objekti 

prirode 
        13             

17. 

Trase elektroenergetskih 

vodova s pripadajućim 

elektro-energetskim 

građevinama 

93 14 61 8 4             

18. Željezničke pruge 4 1 1 1 7             

19. Glavni cestovni pravci 7 2 2   27             

20. 

Odlagališta komunalnog 

otpada 
108 2 5 2 10   1   1     

21. Ostale građevine i prostori 350 48 197 81 126   5   3   1 

22. 
Jedinice područne 

(regionalne) samouprave 
8 1 1   4             

23. 
Jedinice lokalne samouprave 

(gradovi) 
55 8 18   20             

24. 
Jedinice lokalne samouprave 

(općine) 
133 9 39 10 63       9     

25. 
Protupropisno spaljivanje na 

otvorenom prostoru 
1       6         6 10 

 

UKUPNO: 1340 129 572 156 863 1 19 1 24 6 11 

             OP = optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog naloga, 

N = prekršajni nalozi         

         

 

 IV. HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA 

 

a. Sukladno točki 39. Programa aktivnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica izradila je dodatni 

Plan za izvanredno (interventno) angažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri 

gašenju velikih požara, odnosno drugim složenim vatrogasnim intervencijama na području 

cijele države. Plan obuhvaća popis vatrogasaca, vozila, opreme, mjesta okupljanja i 

vrijeme odziva vatrogasaca za potrebe po pozivu glavnog vatrogasnog zapovjednika. Plan 

je izrađen na temelju podataka pristiglih iz vatrogasnih zajednica županija. 

b. Vezano uz točku 26. u svezi promidžbenih aktivnosti zaštite od požara, Hrvatska 

vatrogasna zajednica je temeljem potpisanog sporazuma o informativno-promidžbenim 

aktivnostima s Hrvatskim autocestama tiskala letke namijenjene domaćim i stranim 

turistima koji će se tijekom srpnja i kolovoza dijeliti na naplatnim postajama. Letci će se 

jednokratno umetati u dnevne novine, a dijelit će se i u DM - drogerie markt 

prodavaonicama u sklopu kampanje „Budite i Vi čuvar hrvatskih ljepota“. Isto tako je i 

izvršila emitiranje televizijskih i radio spotova u programima Hrvatske radiotelevizije. 
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c. Vatrogasne zajednice županija izradile su privremena izvješća o realiziranim zadaćama i 

preventivnim aktivnostima na svom području koje su provedene sukladno obvezama po 

pojedinim točkama Programa aktivnosti.  

 

 

IV. OSTALI SUBJEKTI PROGRAMA AKTIVNOSTI 

 

Vezano za izvješća drugih izvršitelja zadaća i sudjelovatelja Programa aktivnosti, 

potrebno je naglasiti da su zadaće Programa aktivnosti u većoj mjeri provedene u zadanim 

rokovima.  

a. Čelnici mnogobrojnih jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) su u 

skladu s obvezama po točci 6. Programa aktivnosti izvještavali o održanim sjednicama 

Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne 

sezone. 

b. Vidljivo je kroz dostavljene dokumente i/ili izvješća da su čelnici mnogobrojnih JLP(R)S 

ispunili obveze propisane točkom 7.a) - županije i Grad Zagreb propisali mjere čuvanja 

šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog 

ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika, točkom 7.b) županijske skupštine, 

odnosno Skupština Grada Zagreba odredile su rok u kojem su Hrvatske šume d.o.o. i 

šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili šumsko zemljište dužne pošumiti 

opožarene površine, točkom 7.c) općinska, gradska vijeća i Skupština Grada Zagreba, 

propisala su potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, točkom 7.f) 

izvijestili su o aktivnostima praćenja i nadziranja stanja odlagališta otpada na svom 

području i poduzimanja mjera za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. 

c. U skladu s obvezama točke 8.a) jedinice lokalne samouprave su zajedno s drugim 

obveznicima (Hrvatske šume d.o.o. i Javne ustanove nacionalnih parkova) dostavljale 

dokumente i/ili izvješća o ažuriranim, odnosno izrađenim planovima motrenja, čuvanja i 

ophodnje te provedenim propisanim mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, 

građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti, 

točke 8.b) izrađenim Planovima motriteljsko dojavne službe, a u skladu s obvezama po 

točci 8.c) većina vatrogasnih zajednica županija dostavile su konačni županijski plan 

motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji i popis građevina i površina 

koje su planom čuvanja predviđene za čuvanje. 

d. Sukladno točki 7. e) Programa aktivnosti Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, 

lovstva i drvne industrije, Sektor šumarske i lovne inspekcije u izvješću navodi koje 

jedinice područne samouprave nisu propisale zakonske mjere iz podtočaka a) i b) iste točke 
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Programa aktivnosti. Prema raspoloživim podacima prikupljenih za potrebe ovog 

izvješćivanja, Sisačko-moslavačka, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska 

županija te Grad Zagreb nisu donijeli propisane mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog 

reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište 

šumoposjednika sukladno članku 41. stavku 2. i članku 43. stavku l. Zakona o šumama, a 

isto tako nisu donijele akt u kojem su „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, šumoposjednici, 

pravne osobe koje koriste šumu i šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene površine, 

površine na kojima nije uspjelo pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno pustošenje, 

bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije utvrđen šumskogospodarskim planom sukladno 

članku 10. Zakona o šumama. Prema prikupljenim obavijestima navedene odluke planiraju 

se donijeti na idućim sjednicama županijskih skupština. Podaci za Karlovačku županiju još 

nisu dostavljeni. 

e. Inspektori zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike su temeljem točke 7.g) i 

h) u suradnji s inspekcijama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva te 

predstavnicima općina i gradova, tijekom travnja i svibnja 2018. godine obavili 

inspekcijske nadzore evidentiranih odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj. Na ukupno 

229 lokacija inspekcija zaštite okoliša obavila je 245 nadzora na 133 aktivnih, 81 

zatvorenom i 25 divljih odlagališta te 6 odlagališta građevnog otpada. Uslijed utvrđenih 

nepravilnosti inspekcija zaštite okoliša je do kraja svibnja 2018. godine  izdala 76 mjera od 

kojih je 9 izvršeno. Također je donijela 14 rješenja od kojih 5 prema Zakonu o zaštiti 

okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i 9 prema Zakonu o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) te je obavljeno 6 

kontrolnih nadzora rješenja iz prethodnih godina. Prema raspoloživim informacijama do 

kraja svibnja 2018. evidentirano je 6 požara na sljedećim odlagalištima: Kaštijun u Puli, 

Kozjačić u Imotskom, Bikarac u Šibeniku, Ilovac u Karlovcu i Bukovina u Čazmi. 

f. Hrvatske šume d.o.o. su sukladno točci 8. a) i c) Programa aktivnosti izradile planove 

motrenja, čuvanja i ophodnje te propisali mjere zaštite. Temeljem točke 10.a) kontinuirano 

se radi na izgradnji motrionica, prometnica i  protupožarnih prosjeka te protupožarnih 

prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožene šume u Republici Hrvatskoj, 

U 2018. godini, kao nadopuna postojećoj motriteljsko - dojavnoj službi, ustrojen je sustav 

video nadzora vrijedan 20 milijuna kn ostvaren u suradnji sa poduzećem Odašiljači i veze 

d.o.o., a kojim je kroz 92 kamere na 46 lokacija pokriven velik prostor na području 

Dalmacije. Temeljem točke 10.b) ustrojile su motriteljsko - dojavnu službu aktivnu u 

periodu od 1. lipnja do 30. rujna (na području šuma razvrstanih u 1. stupanj opasnosti od 

požara služba je aktivna 24 sata dnevno), temeljem točke 10.c). dostavile su Državnoj 
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upravi za zaštitu i spašavanje (Sektoru za vatrogastvo) i Ministarstvu obrane tražene 

podatke o ugroženosti šuma od požara, odnosno šumskim prometnicama u digitalnom 

georeferenciranom obliku (ESRI), slijedom odredbi točke 10.d) potpisale su s Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje ugovor o povjerljivosti, radi pristupa nadzornim kamerama 

postavljenim u svrhu protupožarne zaštite u Dalmaciji. Nadalje, prema točci 11.c) 

definirale su se nove dionice protupožarnih prosjeka u priobalnom području, slijedom 

odredbi točke 11.d) i e) oformile su ekipe i izradile popis šumarskih djelatnika za akcije 

sprečavanja širenja nastalih požara. Popis je dostavljen područnim uredima zaštite i 

spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje i županijskim vatrogasnim 

zapovjednicima, slijedom točke 12. a) Uprave šuma podružnice u priobalnim županijama 

dostavile su podatke o raspoloživosti teške građevinske mehanizacije jedinicama lokalne 

samouprave, u sklopu točke 26. dogovorile su suradnju sa Državnom upravom za zaštitu i 

spašavanje zajedničke informativno-promidžbene aktivnosti u cilju podizanja razine 

protupožarne kulture i upoznavanja stanovništva s opasnostima od nastanka požara i 

posljedicama koje požari izazivaju, a  donijet je i plan promidžbenih aktivnosti u svrhu 

informiranja javnosti te će u toku požarne sezone objavljivati spotovi protupožarne 

tematike na nacionalnim i komercijalnim programima i radiju - ove godine izrađen je novi 

spot.  Temeljem točke 26. c) na ulazima u šumu na cijelom području kojim gospodare 

Hrvatske šume d.o.o. postavljeni su plakati upozorenja o opasnostima od požara, tokom 

proljetne opasnosti od požara (spaljivanje bilja i drugog otpada). U suradnji sa Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje dogovoreno je postavljanje (tokom požarne sezone od 1. 6. 

do 30. 9.) promidžbenih jumbo plakata uz prometnice (155 plakata na 84 panoa) i 

promidžbenih materijala (sadržajno vezanih uz zaštitu od požara) na info pločama, 

svlačionicama i tornjevima za spasioce u turističkim mjestima diljem obale. 

g. Prema obvezi iz točke 10.e) Programa aktivnosti Hrvatska poljoprivredno - šumarska 

savjetodavna služba zatražila je mišljenja županijskih vatrogasnih zapovjednika za 

Programe gospodarenja u izradi za dio koji se odnosi na projektiranje i izgradnju novih 

protupožarnih prometnica kroz šume šumoposjednika za 12 županija u kojima je isti u 

izradi. Prema izvješću, do 7. lipnja 2018. godine zaprimljena su mišljenja iz dvije županije 

(Primorsko goranske i Požeško slavonske), a mišljenja ostalih županijskih vatrogasnih 

zapovjednika pristižu i dalje. 

h. Inspektori zaštite prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike temeljem točke 13. c) 

izvršili su inspekcijske nadzore tijekom travnja i svibnja u 8 javnih ustanova koje 

upravljaju nacionalnim parkovima te u 11 javnih ustanova koje upravljaju parkovima 

prirode. 
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i. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo je izvješće o provedbi zadaća iz svoje 

nadležnosti u kome navodi da je u pogledu točaka u kojima je Uprava kopnenog prometa i 

inspekcije nositelj ili sudjeluje u izvršenju zadataka obavilo sve pripremne aktivnosti kao i 

da društva iz nadležnosti Uprave provode aktivnosti sukladno točkama Programa 

aktivnosti. 

Uprava sigurnosti plovidbe izvijestila je da su sukladno obvezama iz točke 15.a) izrađeni 

Planovi prevoženja u slučaju požara na moru ili pomorskom dobru, a koje su izradile lučke 

kapetanije. Prema obvezi iz točke 15.b) i propisane izrade Standardnog operativnog 

postupka u slučaju prisilnog slijetanja protupožarnog zrakoplova na morsku površinu, 

navodi se da je Ministarstvo pristupilo izradi nacrta Standardnog operativnog postupka iz 

svog djelokruga koji će dovršiti u suradnji s ostalim tijelima zaduženim za njegovu izradu. 

j. Obzirom na zadaće točke 16. Programa aktivnosti tvrtke iz sastava Hrvatskih željeznica - 

HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. te ostalih privatnih 

prijevoznika vezano uz planiranje i provođenje mjera zaštite od požara te i održavanje 

pružnog pojasa, donesen je Plan posebnih mjera zaštite od požara u cilju prevencije 

nastanka požara (ograničenja brzine vlakova, probe kočionih sustava, procedure posada 

vlakova) kao i propisani Planovi čišćenja i tretiranja pružnog pojasa. Agencija za sigurnost 

željezničkog prometa zaključila je okvirni plan aktivnosti željezničkih inspektora u 

razdoblju od mjeseca lipnja do kolovoza te nadzor planova upravitelja željezničke 

infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Željeznički inspektori su tijekom travnja obavili 

neke aktivnosti nadzora željezničkih prijevoznika i obavljanja operacija željezničkog 

prometa i prijevoza opasnih tvari prije zaključenja plana, a u svibnju su nastavili s 

izvršavanjem plana. 

U mjesecu svibnju željeznički inspektori su u sklopu svojih redovitih aktivnosti izvršili 

inspekcijske nadzore vučnih vozila više prijevoznika, inspekcijski nadzor kočionih 

umetaka teretnih vagona i vlakova u više kolodvora te proveli inspekcijske nadzore 

nekoliko vlakova za prijevoz putnika uz pregled vatrogasnih aparata.  

k. Vezano uz točku 17. a) Upravitelji cesta – javna poduzeća dostavile su izvješća u kojima 

navode provođenje mjera iz Planova košnje trave i čišćenja cestovnog pojasa od zapaljivih 

tvari. 

l. U Ministarstvo zaštite okoliša i energetike su u skladu s obvezom po točci 18. dostavljeni 

''Planovi čišćenja s dinamikom izvršenja'' prema zadanim rokovima. Elektroenergetski 

inspektori Ministarstva zaštite okoliša i energetike obavili su nadzor nad provedbom mjera 

zaštite od požara na trasama vodova i pripadajućim elektroenergetskim građevinama na 

priobalnom i otočnom području u razdoblju od 9. travnja  do 13. travnja 2018. godine, 23. 
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travnja do 27. travnja 2018. godine te kontrolni nadzor u razdoblju od 4.lipnja do 8. lipnja 

2018. godine i 11. lipnja do 15. lipnja 2018. godine.  

U nadzoru je sudjelovalo 6 elektroenergetskih inspektora i sastavljeno je ukupno 76 

zapisnika o obavljenim nadzorima. Nadzirane pravne osobe su Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o. (Prijenosno područje Rijeka i Prijenosno područje Split) i HEP - 

Operator distribucijskog sustava d.o.o. (Elektroistra Pula, Elektroprimorje Rijeka, 

Elektrolika Gospić, Elektra Zadar, Elektra Šibenik, Elektrodalmacija Split i Elektrojug 

Dubrovnik). Nadzirane pravne osobe donijele su Planove čišćenja s dinamikom čišćenja u 

dijelu koji se  odnosi na propisane sigurnosne visine, udaljenosti i razmake dijelova pod 

naponom.  Planirane radnje od strane HEP ODS d.o.o. i od strane  HOPS d.o.o., u dijelu 

vršenja prosjeka i sječe raslinja su obavljene. Za otklanjanje manjeg dijela tehničkih 

nedostatka za koje je potrebno isključenje dalekovoda, a stoga i dulji rok izvršenja, 

zapisnicima je ostavljen rok  31. prosinca 2018. godine nakon čega će se obaviti kontrola. 

Do kraja godine, a u skladu s Programom aktivnosti, obavit će se i inspekcijski nadzor 

provedbe mjera protupožarne zaštite u vjetroelektranama. 

m. Planirane radnje od strane HEP ODS d.o.o. su obavljene (donesen je Plan mjera zaštite od 

požara na energetskim objektima HEP-a, provode se propisane mjere zaštite od požara, 

izrađeni su planovi održavanja objekata i trasa visokonaponskih vodova). U skladu s 

točkom 18. b) Programa izrađeni su i dostavljeni Planovi čišćenja elektroenergetskih 

objekata i trasa ispod elektroenergetskih vodova. U skladu s točkom 18. c) Državnoj upravi 

za zaštitu i spašavanje dostavljeni su podaci o trasama elektroenergetskih vodova u 

digitalnom georeferencijalnom obliku (ESRI format) te je sukladno točci 18.d) surađivala s 

Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Ministarstvom unutarnjih poslova tijekom 

obavljanja nadzora i postupala prema naloženim mjerama. 

n. HOPS d.o.o. je izradio i dostavio planove čišćenja elektroenergetskih objekata i trasa 

elektroenergetskih vodova te u skladu s donesenim mjerama provode propisane posebne 

mjere zaštite od požara. Na temelju Plana nadzora elektroenergetski inspektori  

Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva unutarnjih poslova obavili su 

nadzore te utvrdili da u pojedinim slučajevima nisu provedene sve mjere zaštite od požara 

pa su izdana rješenja s rokom izvršenja. U ponovljenom nadzoru (u lipnju) utvrđeno je da 

su dovršene sve radnje navedene u prethodno izdanim rješenjima. 

o. Vezano za realizaciju poslova koji proizlaze iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede,  

Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, Sektora inspekcija u poljoprivredi u 

provedbu Programa aktivnosti po točci 19. uključeni su svi poljoprivredni inspektori u 

području poljoprivrede koji sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
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novine“, broj 20/18) imaju ovlasti provoditi inspekcijski nadzor nad provedbom mjera 

osiguranja zaštite od požara. Nazori se provode u periodu od mjeseca ožujka do rujna 

2018. godine, a u periodu od 1. ožujka do 31. svibnja 2018. godine na području cijele 

Republike Hrvatske, izvršeno su ukupno 292 inspekcijska nadzora kojom prilikom je u 86 

slučajeva došlo do izricanja mjera/rješenja u smislu obveze da se poljoprivredno zemljište 

održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a do sada su nadležnim prekršajnim 

sudovima podnijeta 3 optužna prijedloga. Posebno se napominje da je Sektor inspekcija u 

poljoprivredi izradio uputu inspektorima koji pokrivaju poljoprivredne površine 

neposredno uz autocestu (čvor Ogulin – tunel Sveti Rok) da odmah po saznanjima ili 

dojavama o spaljivanju poljoprivrednih površina uz autocestu provedu inspekcijski nadzor 

s ciljem sankcioniranja korisnika tih površina. 

p. Služba državne vodopravne inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike je temeljem  

Programa aktivnosti vezano za realizaciju poslova koji proizlaze iz točke 19. zadužena 

provoditi pojačane inspekcijske nadzore u cilju ispravnosti sustava za dobavu vode i 

prostora za zahvat i crpljenje vode za potrebe zaštite od požara, a sve prema članku 225. 

Zakonu o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), 

članku 45. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i odlukama 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. U skladu sa zadaćama državne 

vodopravne inspekcije u provedbi nadzora zahtijevano je od isporučitelja vodne usluge 

javne vodoopskrbe da se osiguraju izvori vode za napajanje hidranata i druge opreme u 

sustavu protupožarne zaštite. Unutarnja i vanjska hidrantska mreža za gašenje požara 

moraju imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu minimalno 

propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu od požara i minimalno 

potrebnim tlakom. Odabir subjekata odnosno objekata nadzora određen je prema mjesnoj 

nadležnosti inspektora koji kod isporučitelja vodnih usluga provode redovite inspekcijski 

nadzore. Plan su za pojedini odjel izradili voditelji. 

Iz dostavljenih izvješća voditelja odjela za mjesec svibanj 2018. godine izrađenih na 

temelju izvješća državnih vodopravnih inspektora utvrđeno je da je kontrola izvršena kod 

121 isporučitelja vodnih usluga i to 20 u Odjelu za sjeverni Jadran, 36 u Odjelu za južni 

Jadran, 44 u Odjelu za Savu i 21 u Odjelu za Dunav, Dravu i Muru. Prilikom izvršnih 

kontrola nisu utvrđene povrede Zakona o vodama, te nije bilo postupanja. Svi isporučitelji 

vodnih usluga koji su dostavili izvješća ili kod kojih je obavljen inspekcijski nadzor 

(izvješća nisu dostavili Komunalac d.o.o. Otočac i Vrilo d.o.o. Lovinac) navode da  

vodoopskrbni sustavi normalno funkcioniraju u cijelosti, hidranti su manipulativno 

dostupni, izdašnost vode, kao i tlak dostatni su, što u potpunosti zadovoljava funkciju 
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napajanja mreže bez ograničenja u vodoopskrbi. Specifična situacija je na otoku Mljetu 

(isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe Voda Mljet d.o.o.) gdje se voda dobiva 

postupcima desalinizacije morske vode s ograničenim kapacitetima prerade. 

q. Samostalna služba za inspekcijske poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

provodila je redovite inspekcijske nadzore temeljem Programa aktivnosti vezano za 

realizaciju poslova koji proizlaze iz točke 19. 

r. Hrvatski centar za razminiranje izradio je Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu te 

će u skladu s financijskim mogućnostima pristupiti izvršenju zadaća iz točke 21. Programa 

aktivnosti. U slučaju potrebe, predložene površine će se u dogovoru s Hrvatskom 

vatrogasnom zajednicom i Hrvatskim autocestama d.o.o. uvrstiti u proširenje Plana 

protuminskog djelovanja za 2018. godinu. 

s.  Hrvatski zavod za hitnu medicinu u skladu s točkom 22.  u okviru mreže hitne medicine 

osigurao je dostupnost hitne medicinske službe u slučaju potrebe hitne medicinske 

intervencije na mjestu velikog požara te osigurao mogućnost žurne uspostave veza između 

nadležnih vatrogasnih zapovjedništava i medicinske prijavno - dojavne jedinice. 

t. Državni hidrometeorološki zavod provodi aktivnosti sukladno točki 24. Programa  

aktivnosti – ukratko: svakodnevno se od  1. travnja računa stvarni indeks opasnosti od 

nastanka požara na otvorenom prostoru i dostavlja Državnom centru 112 Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje, Ministarstvu obrane – Zapovjedno-operativnom središtu Glavnog 

stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Protupožarnim namjenski organiziranim 

snagama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svakodnevno se još računa indeks 

potencijalne opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja po kanadskoj metodi i za 

dodatnih 16 postaja u kontinentalnoj Hrvatskoj, svakodnevno se računa prognostički 

indeks opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru za sljedeći dan te se redovito 

dostavlja Državnom centru 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Ministarstvu 

obrane  – Zapovjedno-operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike 

Hrvatske. Nadalje, svakodnevno se računa i prognostički indeks za nastanak i širenje 

požara raslinja po kanadskoj metodi za prekosutra u 14 sati direktno iz prognostičkih 

podataka numeričkog prognostičkog modela Aladin/alaro. Svaki ponedjeljak i četvrtak 

dostavljaju se polutjedne i tjedne prognoze vremena, s posebnim naglaskom na mogućnost 

pojave električnog pražnjenja (munja), za područje Jadrana i priobalja. Dva puta mjesečno, 

u petak najbliži početku i sredini mjeseca izrađuju se mjesečne prognoze za sjeverni, 

srednji i južni Jadran, te unutrašnjost Dalmacije i gorsku Hrvatsku. Krajem svakog mjeseca 

se izrađuju sezonske prognoze za tri mjeseca unaprijed za Jadran i priobalje s posebnim 

naglaskom na požarnu ugroženost. Mjesečno se izrađuju redovite analize vremena i klasa 
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opasnosti za nastanak i širenje požara raslinja i dostavljaju u Državnu uprave za zaštitu i 

spašavanje, a po potrebi se izrađuju i posebna vremenska upozorenja na vrijeme 

potencijalno opasno za ekstremno ponašanje požara otvorenog prostora na Jadranu i u 

priobalju te iznimno u unutrašnjosti, a osobito u slučaju zahtjeva Sektora za vatrogastvo u 

slučaju velikih požara raslinja izrađuju se i detaljne prognoze vremena za područje 

zahvaćeno požarom. Na korisničkim web stranicama namijenjenima za Državnu upravu za 

zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo i za Ministarstvo obrane  – Zapovjedno-

operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske / Protupožarne 

namjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske dostupne su 

svakodnevno sve prognoze vremena kao i neki prognostički produkti (ALADIN/ALARO 

polja vjetra i oborine; meteogrami ECMWF i ALADIN/ALARO), te dodatno upozorenje 

na vremenske prilike posebno opasne za ekstremno ponašanje požara raslinja. 

u. Odašiljači i veze d.o.o. i Hrvatske šume d.d. su u skladu s točkom 10. Programa aktivnosti 

Ugovorom od 22. ožujka 2018. godine uredili međusobna prava i obveze u vezi izgradnje 

integriranog protupožarnog komunikacijskog sustava u svrhu protupožarne zaštite šuma i 

šumskog zemljišta na području kojim upravlja podružnica HŠ – UŠP Split, a koje 

obuhvaća 4 županije: Zadarsku, Šibensko - kninsku, Splitsko - dalmatinsku i Dubrovačko - 

neretvansku županiju. U sklopu projekta do sada su instalirane kamere na ukupno 43 

lokacije od kojih je 39 kamera u potpunosti operativno dok će puna dostupnost nadzora i 

upravljanja za sve 43 lokacije biti omogućena do kraja lipnja 2018. godine. Za potrebe 

kontinuiranog praćenja ustrojena su i tehnički opremljena 4 županijska nadzorna 

operativna centra (NOC). 

v. Vezano uz mjeru uspostave Situacijskog operativnog središta u Divuljama prema točci 32. 

za potrebe Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske Odašiljači i veze i 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje u fazi su dogovora oko dostave stacionarnih slika sa 

integriranog protupožarnog komunikacijskog sustava za potrebe Zemljopisnog obavijesnog 

sustava (ZeOS) putem dedicirane svjetlovodne veze. U svrhu testiranja funkcionalnosti 

sustava u sklopu vježbe „Sigurnost 2018.“ u Divuljama Državnoj upravi za zaštitu i 

spašavanje je omogućen pristup stacionarnim slikama sa kamera putem VPN pristupa 

preko interneta. 

w. Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatski crveni križ su prema točci 31. dali značajniji 

doprinos vlastitim operativnim i logističkim sudjelovanjem u organizaciji, provođenju i 

analizi međuresorne vježbe „Sigurnost 2018.“ 

x. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u skladu s obvezama iz točke 38. kroz aktivnosti 

stručnih službi kontinuirano, uz prethodno pribavljanje suglasnosti Ministarstva obrane i 
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Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, izdaje diplomatska odobrenja za prelete / 

slijetanja državnih zrakoplova i helikoptera stranih zemalja i u svrhu protupožarnih 

aktivnosti, prijevoza osoba i materijala, kao i humanitarnih misija i misija traganja i 

spašavanja. Ministarstvo je putem svojih predstavnika aktivno sudjelovalo i u pripremi i 

analizi međuresorne vježbe „Sigurnost 2018.“ 

y. Ministarstvo zdravstva prema točci 22.a) provodi aktivnosti koje su povezane s odgovorom 

na incidente povezane s trovanjem i olakšava dostupnost antidota u okviru žurnih 

zdravstvenih službi te snosi troškove dežurstava timova hitne medicinske službe izvan 

redovite djelatnosti na mjestima velikog požara. 

 

VI. PREGLED PODATAKA O POŽARIMA 

 

Sukladno točki 27. Programa aktivnosti, Vatrogasno operativno središte (VOS) 

(ustrojstvena jedinica  Državne uprave za zaštitu i spašavanje) obavlja poslove prihvata, praćenja 

i vođenja podataka o svim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske, a na 

temelju zaprimljenih izvješća sukladno ovoj točki te samog sudjelovanja VOS-a u vođenju 

vatrogasnih intervencija. Sukladno navedenom VOS je (za potrebe izrade Privremenog izvješća 

o realizaciji Programa aktivnosti) obavio sljedeće aktivnosti: 

1. Obradio podatke o koordinaciji i angažiranju vatrogasnih snaga u vatrogasnim 

intervencijama putem VOS-a  

U navedenom razdoblju bilo je:  

 5 (jedan je storniran) zahtjeva za angažiranje zračnih snaga za gašenje 5 požara raslinja  

(u 2017. godini 87 zahtjeva za 67 požara) što je smanjenje  od 92,54% u broju požara 

 1 zahtjev za angažiranje Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi, koje su djelovale 

na 2 požara raslinja 

(u 2017. godini 23 zahtjeva za 22 požara – za sezonske intervencijske postrojbe se ne 

ispostavljaju zahtjevi) što je smanjenje od 95,45%. 

2. Izradio izviješća o vatrogasnim intervencijama i preliminarnu statističku obradu podataka na 

temelju pristiglih izvješća o vatrogasnim intervencijama, a vezano na požare na otvorenom 

prostoru (požari raslinja) za priobalno i kraško područje (7 priobalnih županija). 

 Statistička analiza požara raslinja za razdoblje do 31. svibnja 2018. godine uz usporedbu 

sa istim razdobljem u 2017. godini. 

Statistički podaci se odnose na požare raslinja na priobalnom i kraškom području (7 

priobalnih županija). Podaci iz evidencije Državne uprave za zaštitu i spašavanje analiziraju 
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odnos broja i veličine opožarene površine te indeksa opožarene površine između  2018. godine i 

desetogodišnjeg prosjeka (2008. – 2017.) te između 2018. i 2017. godine za razdoblje 01. 

siječanj – 31. svibanj. (tablica 4). 

 

Tablica 4: Pokazatelji broja požara raslinja na priobalnom i kraškom području za 2018. godinu i usporedba s 

prosjekom 2008. – 2017. kao i usporedba sa 2017. godinom 

Požari otvorenog prostora 

PRIOBALNO I KRAŠKO PODRUČJE 

prosjek 

2008-2017. 
2017. 2018. 

2018./ 

prosjek 

2018./ 

2017. 

Broj požara 1229 2503 360 -70,71% -85,62% 

Izgorjela površina ukupno 

(ha) 
10236 26750 418 -95,92% -98,44% 

Indeks opožarene površine 

(IOP, ha/požar) 
8,33 10,69 1,16 -86,06% -89,14% 

 

Iz analitičkih podataka prikazanih u tablici 4. u odnosu na 2017. godinu i u odnosu na 

prosječne vrijednosti prethodnog razdoblja (2008. - 2017.) razvidno je veliko smanjenje broja 

požara i opožarene površine za promatrano razdoblje 2018. godine. U promatranom razdoblju 

2018. godine (u odnosu na prosjek 2008. – 2017. istog razdoblja) smanjen je broj požara za 

70,71%,  procijenjena izgorjela površina (procjena vatrogasaca na terenu) je manja za čak 

95,92%, a indeks opožarene površine (IOP) manji je za 86,06%. 

U odnosu na proteklu godinu zabilježeno je još i veće smanjenje kako broja požara 

(85,62%), tako i opožarene površine (čak 98,44%) uz istovremeno veliko smanjenje indeksa 

opožarene površine (IOP za 89,14%). 

Veliko smanjenje broja požara i opožarene površine u 2018. godini u odnosu na prosjek 

pa i u odnosu na 2017. godinu najviše su uzrokovale veće količine oborina zabilježene od 

početka godine, a uslijed vlažnog raslinja i mokrog tla te nemogućnosti značajnijeg broja 

spaljivanja korova i ostavljenih bez nadzora kao čestog uročnika brojnih nastalih požara. 

Odnosi broja požara i opožarene površine te indeksa opožarene površine (IOP) za 

razdoblje od 2008. do 2018. godine, za promatrano razdoblje (1.siječnja – 31. svibnja) prikazani 

su na slijedećim grafikonima. 

Odnos broja požara i opožarene površine za period od 2008. do 2018. godine, a za 

promatrano razdoblje (1.siječnja – 31. svibnja) prikazan je grafikonom 1. 
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Grafikon 1.: broj požara i opožarena površina za razdoblje 2008. – 2018. (od 1.siječnja – 31. svibnja) 

 

Indeks opožarene površine (IOP) koji pokazuje prosječnu opožarenu površinu po jednom 

požaru raslinja za priobalno i kraško područje prikazan je grafikonom 2. 

 

Grafikon 2.: IOP za razdoblje 2008. - 2018.  
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Odnos broja požara i opožarene površine za područje Republike Hrvatske za period od 2008. do 2018., 

(promatrano razdoblje 1.siječnja – 31. svibnja) prikazan je grafikonom 3. 

 

Grafikon 3.: broj požara i pripadajuća opožarena površina za razdoblje 2008. – 2018. za područje cijele 

Republike Hrvatske 

 

U vremenskom razdoblju 1. siječanj – 31. svibnja, a prema dostavljenim izvješćima, 

ukupno je u Republike Hrvatske, zabilježeno 520 požara raslinja koji su prema procjenama 

vatrogasaca sa terena, zahvatili površinu od 1 329 ha, a ozlijeđena je samo jedna osoba 

(građanin).  

Ako se osvrnemo na požare koji su bili na minski sumnjivom prostoru, u promatranom 

razdoblju ove su godine zabilježena (prema zaprimljenim izvješćima) samo 3 takva požara koji 

su zahvatili površinu od samo 4 ha što je također bilo uvjetovano većim količinama oborina u 

promatranom razdoblju. 

U statistici podataka o šumskim požarima koje za potrebe Ministarstva poljoprivrede 

temeljem Zakona o šumama i Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te 

uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (Narodne novine, br. 75/13) vode u 

Hrvatskim šumama d.o.o., navodi se da je u razdoblju od 1.siječnja do 20.lipnja 2018. godine 

nastalo 11 požara u kojima su opožarena 48 ha šumskog i ostalog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i privatnih šumovlasnika (državne i privatne šume te poljoprivredna 

zemljišta koja su opožarena u sklopu šumskih požara).  
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PREGLED SUDJELOVANJA ZRAČNIH PROTUPOŽARNIH SNAGA ORUŽANIH 

SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018.  

U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 
1
 

Zračne su snage u požarnoj sezoni u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja ostvarile 123 

leta, 14,05 sati naleta, utrošile 10.975 litara goriva, izbačeno je 648 tona vode, prevezeno 0 osoba 

te 0 tona opreme što je višestruko manje od djelovanja u istom razdoblju 2017. godine. 

 

Godina Aktivnost 
Broj 

letova 

Sati    

naleta 

Litara 

goriva 

Izbačeno 

vode u t 

Prevezeno 

osoba 

Tona 

opreme 

2018. godina 

01.01. - 30.05. Požar 123 14,05 10.975 648 0 0 

 
Tablica 5: Pregled aktivnosti OS RH u PP zaštiti RH u 2018. godini (od 01. siječnja do 30.svibnja) 

 

 

ZAKLJUČAK 
 

a. Temeljem zaključaka provedene analize požarne sezone za 2017. godinu predložen je 

novi (izmijenjeni) i sadržajno (kratkoročnim mjerama) nadopunjeni Program 

aktivnosti za 2018. godinu.  

Do izrade ovog Privremenog izvješća od novopropisanih 15 kratkoročnih mjera 

realizirane su ili su u tijeku realizacije slijedeće aktivnosti: 

1.   Osigurani su uvjeti (smještajni i tehnički) i ustrojeno je Situacijsko operativno središte 

(razina države) u Divuljama za potrebe rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva. 

2.   Dijelom su grupirane  i povećana je popunjenost vatrogasnih snaga (u odnosu na prošlu 

godinu) novim dislokacijama (Brač i Konavle) te je izrađen novi Program za 

osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vođenje i zapovijedanje na vatrogasnim 

intervencijama  (IV razine), a počelo je i provođenje obuke.  I. i II. razine. 

3.  Kroz Situacijsko operativno središte dijelom je već s nekih lokacija osiguran nadzor iz 

stacionarnih (zemaljskih) i kamera iz zraka putem senzora, a u tijeku je osiguravanje 

nadzora i uvezivanje i s drugih dostupnih lokacija (u suradnji s OiV. d.o.o.).  

4.  Definirane su i dijelom izgrađene u 2018. godini nove konkretne dionice protupožarnih 

prosjeka/šumskih i drugih putova na obalnim i priobalnim šumarijama. 

5.  Definirane jesu no nisu i razminirane (zbog nedostatnih financijskih sredstava) kritične 

dionice uz auto ceste i/ili druge važnije objekte. 

                                                           
1
 Izvor: https://www.morh.hr/hr/protupozarna-sezona-2018/angazman-zracnih-snaga-2018.html 
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6.  Izrađena je tzv. radna verzija Standardnog operativnog postupka – (SOP-a) za 

prekograničnu suradnju u gašenju požara u cilju poboljšanja koordinacije između 

operativnih snaga u slučaju nastanka požara otvorenog prostora.  

7.  Oko osiguranja operativne upotrebu aerodrome Otočac i Sinj poduzete su aktivnosti oko 

definiranja konačnih zahtjeva za osiguranje mogućnosti operacija protupožarnih 

zrakoplova (dobiveno mišljenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo) te slijede 

konačni dogovori s operatorom aerodroma i vlasnicima aerodroma oko potrebnih uvjeta. 

8.   Dijelom su utvrđeni podaci o sustavu veza (bazne i mobilne stanice, mreže informacijsko - 

komunikacijskih vozila i dr.) i izrađen je od strane Ministarstva obrane informacijsko - 

komunikacijski priručnik za žurne službe, a potrebno je još provesti dodatnu obuku 

korisnika. 

9.  Pokrenuto je uvođenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka putem 

implementacije informatičkog programa za upravljanje i vođenje vatrogasnih intervencija 

(UVI) te se njegovo korištenje kontinuirano prati u Situacijskom operativnom središtu. 

10.  Vezano uz korištenje pjenila, Ministarstvo obrane je izvršilo nabavu 23 000 litara pjenila. 

11.  Priprema za izradu Smjernica za odnose s medijima te kriznih komunikacijskih procedura 

je u tijeku kao i izrada vodiča kroz protupožarnu sezonu za predstavnike medija. 

12.  Izrađen je Program osposobljavanja za spašavanje uz pomoć helikoptera. U tijeku je 

provedba obuke pripadnika Državne intervencijske postrojbe (2 kandidata za instruktora i 

2 kandidata za vježbatelja), a interventni tim za spašavanje (Državne vatrogasne 

intervencijske postrojbe i Hrvatske gorske službe spašavanja uz podršku helikoptera 

Oružanih snaga Republike Hrvatske) odradio je usklađivanje opreme koja se koristi u toj 

vrsti intervencija.  

13.  Vezano uz izradu smjernica za uključivanje Stožera civilne zaštite kod prijetnje i/ili 

nastanka velikih i katastrofalnih požara uz adekvatno i kontinuirano informiranje 

stanovništva u izradi je dokument „Popis za provjeru stanja operativnih kapaciteta nakon 

nastanka veće nesreće/katastrofe„ u kome se kao smjernice i  podsjetnik navode obveze  

uključenja  Stožera civilne zaštite te i ostalih tijela sustava domovinske sigurnosti. 

14.  Dijelom je ubrzan proces donošenja Programa aktivnosti koji je donesen mjesec dana 

ranije (ožujak 2018.) u odnosu na travanj 2017. godine. 

15.   Financijski plan Državne uprave za zaštitu i spašavanje za realizaciju Programa aktivnosti 

u 2017. godini iznosio je 22.740.000,00 kuna, a u 2018. godini uvećan je za 2.590.000,00 

kuna i iznosi 25.330.000,00 kuna. 
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b. Svakako su za značajno smanjenje broja nastalih požara u promatranom razdoblju u 

2018. godini u odnosu na 2017. godinu (smanjenje broja požara za 85,62%, opožarene 

površine za čak 98,44% uz istovremeno veliko smanjenje indeksa opožarene površine 

IOP za 89,14%), najzaslužniji neusporedivo manje povoljni vremenski uvjeti za 

nastanak i širenje požara (duga, hladna i vlažna zima u veljači i ožujku kao više 

periodički raspoređenih padalina tijekom travnja i svibnja).  

c. Temeljem analize dostavljenih izvješća subjekata Programa aktivnosti, utvrđeno je 

da se zadaće izvršavaju predviđenom dinamikom i u propisanim rokovima, a može se 

zaključiti da su dijelom za manji broj nastalih požara zasigurno zaslužne sve 

navedene nove mjere putem Programa aktivnosti. Vidljiv je i veći angažman jedinica 

lokalne i područne samouprave u području propisivanja i provođenja Programom 

aktivnosti propisanih mjera kao i brojnost dostave dokumenata nadležnim tijelima i 

institucijama, zatim aktivnosti nadležnih inspekcija čije su aktivnosti proširene i na 

ožujak i travanj. 

d. Nadalje je potrebno nastaviti s preventivnim mjerama i inspekcijskim nadzorima 

svih inspekcijskih službi u svrhu osiguranja pripreme za protupožarnu sezonu. 

Inspekcijske službe dužne su i nadalje pojačano obavljati inspekcijske nadzore, 

osobito inspekcija zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova u dijelu 

utvrđenih nedostataka, odnosno neizvršenja navedenih obveza od strane 

evidentiranih jedinica lokalne i područne samouprave. Pojačane nadzore obavljati će 

i inspekcija Ministarstva poljoprivrede u dijelu utvrđenih pojava neodržavanih i 

neobrađenih poljoprivrednih zemljišta. Elektroenergetski inspektori Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike za otklanjanja manjeg dijela tehničkih nedostatka od 

strane HEP ODS d.o.o. i od strane  HOPS d.o.o. za koje je potrebno isključenje 

dalekovoda, a stoga i dulji rok izvršenja, ostavljen je rok 31.12.2018. nakon čega će se 

obaviti kontrola. Do kraja godine, a u skladu s Programom, obavit će se i inspekcijski 

nadzor provedbe mjera protupožarne zaštite u vjetroelektranama. 

e. Sukladno meteorološkim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda o 

meteorološkim stanjima koji će pogodovati nastanku i razvoju požara raslinja, 

poduzet će se potrebne mjere za postupno narastanje operativnih snaga kao i 

provedbu pravovremenih dislokacija vatrogasnih snaga iz kontinentalnog na 

priobalni dio Republike Hrvatske.  

f. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sazivat će izvanredne sastanke sa 

izvršiteljima Programa aktivnosti ukoliko se procijeni da postoji potreba za istima. 
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g. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će po završetku protupožarne sezone u 

procesu prepoznatih i naučenih lekcija sa izvršiteljima i sudjelovateljima Programa 

aktivnosti, provesti zajedničku raščlambu i analizu svih propisanih i provedenih 

protupožarnih mjera i aktivnosti u gašenju požara.  

 

 


