
Stranica: 1/14 

 
Na temelju točke 43. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2001. godini (˝Narodne novine˝ broj 25/01.) Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo 
je 

 
IZVJEŠĆE  

o obavljenim aktivnostima nositelja zadataka po određenim točkama 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2001. godini 
 

 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2001. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 
održanoj 22. ožujka 2001. godine, a isti je objavljen u Narodnim novinama br. 25/01. 
 
 Točkom 43. Programa aktivnosti Ministarstvo unutarnjih poslova zaduženo je za izradu izvješća o 
provedbi zadaća u pripremi protupožarne sezone. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 19. srpnja 
2001. godine izvješće je prihvaćeno a točkom 2. Zaključaka s te sjednice županijske skupštine obvezane su 
na  razmatranje obavljenih aktivnosti po točkama Programa aktivnosti, utvrđivanje odgovornosti nositelja 
zadaća koji nisu proveli obaveze te, u najkraćem roku, donošenje potrebne Procjene ugroženosti od požara i 
Plana zaštite od požara. 
   
 U ovom izvješću prikazana je provedba posebnih mjera zaštite od požara u razdoblju od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2001. godine, sukladno zadaćama pojedinih nositelja iz Programa aktivnosti i zadaćama 
proizašlih iz zaključaka usvojenih na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 22. ožujka 2001. godine. 

 
STATISTI ČKI POKAZATELJI 

 
 Osnovni podaci o požarima u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2001. 
godine prikazani su u slijedećoj tablici: 
 

Požari u Republici Hrvatskoj 
1999. 2000. 2001. 

7.436 11.613 7.565 

Požari na objektima i otvorenom prostoru: 
- objekti 
- otvoreni prostor 

 
3.604 
3.832 

 
3.816 
7.797 

 
3.541 
4.024 

Požari prema načinu izazivanja: 
- nehaj – nepažnja 
- namjera 
- ostalo 

 
5.687 

425 
1.324 

 
9.735 

367 
1.511 

 
5.717 

245 
1.603 

Ukupna izravna materijalna šteta u kunama: 
- objekti 
- otvoreni prostor 

199.183.150 
97.206.770 

101.976.380 

2.247.643.866 
96.480.949 

2.151.162.917 

505.695.762 
104.726.084 
400.969.678 

Požari otvorenog prostora: 
- priobalno područje   
- krš-kontinentalno + kontinentalno područje 

3.832 
1.905 
1.927 

7.797 
2.821 
4.976 

4.024 
1.745 
2.279 

Spaljena površina otvorenog prostora ukupno u ha: 
- priobalno područje   
- krš-kontinentalno + kontinentalno područje 

18.061 
6.825 

11.236 

129.883 
38.588 
91.295 

27.251 
13.013 
14.238 

Nastradale osobe u požarima: 
          - smrtno 
          - ozlijeđeno 

 
34 

124 

 
40 

201 

 
44 

125 

 
 Podaci navedeni u prethodnoj tablici pokazuju da je u 2001. godini (u odnosu na 2000. godinu): 
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- smanjen ukupni broj požara za 34,9%; 
- smanjen broj požara na objektima za 7,2%; 
- smanjen broj požara na otvorenom prostoru za 48,4%; 
- smanjena ukupna izravna materijalna šteta za 77,5%; 
- smanjena izravna materijalna šteta u požarima otvorenog prostora za 81,36%. 
 
Na području priobalja u 2001. godini u odnosu na 2000. godinu smanjen je broj požara otvorenog 

prostora za 38,0% uz smanjenje opožarene površine za 66,3%. Indeks opožarene površine po nastalom 
požaru za područje priobalja u 2001. godini manji je za 83,4%.  
   

Istodobno je, međutim, povećana izravna materijalna šteta u požarima objekata za 8,5%. 
 
Utvr đeno je povećanje smrtno stradalih osoba u požarima u odnosu na proteklu godinu 

(10%). Ističemo međutim da se isto odnosi na smrtno stradale u požarima građevina  i prometnih 
sredstava, dok je smanjen broj smrtno stradalih u požarima otvorenog prostora (71% manje). 
 
  

AKTIVNOSTI POJEDINIH MINISTARSTAVA I OSTALIH SUDJEL OVATELJA U PROVEDBI 
PROGRAMA AKTIVNOSTI 

 
1. Ministarstvo unutarnjih poslova kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na provedbi 

Programa aktivnosti obavilo je: 
 

• Izradilo je i 8. svibnja 2001. godine uputilo naputke za inspektore zaštite od požara svim 
policijskim upravama. U istima su detaljno razrađene obveze i zadaci glede provođenja 
pojedinih zaduženja iz Programa aktivnosti, posebno vezanih uz preventivno djelovanje iz 
područja zaštite od požara; 

• nadzornici zaštite od požara i eksploziva Policijskih uprava, sukladno obvezama i zadacima iz 
spomenutih naputaka, obavili su savjetodavne razgovore s nositeljima vlasti jedinica lokalne 
uprave i samouprave i ostalim sudjelovateljima u obavljanju zadataka iz Programa, a u svrhu 
razmatranja stanja zaštite od požara, mogućnost i realizacije pojedinih zadataka iz Programa 
aktivnosti, te pružanja stručne pomoći u dijelu iz svoje nadležnosti; 

• u okviru preventivnih aktivnosti, nadzornici zaštite od požara i eksploziva obavili su nadzor nad 
provedbom mjera zaštite od požara u turističkim objektima (hoteli, moteli, marine i sl.), 
skladištenjem i prometom eksplozivnih tvari, građevinama gdje se obavlja čuvanje i pretakanje 
zapaljivih tekućina i plinova. Time je izvršena obveza iz točke 14. Programa; 

•  prema točkama 12., 13., 15. i 16. Programa aktivnosti, nadzornici zaštite od požara, s 
odgovarajućim inspekcijama Ministarstva gospodarstva (elektroenergetska inspekcija), 
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 
stanovanja, Državne uprave za zaštitu okoliša i Ministarstva pomorstva prometa i veza, obavili 
su zajednički nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na elektroenergetskim vodovima i 
građevinama, sigurnosnim površinama uz pojedine željezničke i cestovne pravce, te 
odlagalištima komunalnog otpada; 

 
Do 31. prosinca 2001. godini u Republici Hrvatskoj, zbog nepoštivanja i kršenja odredbi Zakona o 

zaštiti od požara i podzakonskih propisa, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, te 
županijskih i općinskih Odluka o načinu i vremenu spaljivanja koje se odnose na otvoreni prostor u okviru 
provedbe represivnih mjera podnijeto je ukupno 1.533 prijava, od čega je 788 rješenja po skraćenom 
postupku. Istodobno je podnijeto 745 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Nadalje, podnijeto je i 
116 kaznenih prijava te 826 izvješća državnom odvjetništvu. 
 
 Obavljeni poslovi vezani uz točke 12., 13., 14., 15. i 16. Programa aktivnosti prikazani su tabelarno, 
pa je vidljivo koja je vrsta poslova obavljena i koje su mjere poduzete (donošenje rješenja s naloženim 
mjerama, pokretanje prekršajnih postupaka - protiv poznatih počinitelja za protupropisno i nedozvoljeno 
spaljivanje biljnog i ostalog otpada na otvorenim prostorima pokrenuto ih je 335). 
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 U nadzoru provedenih i naloženih mjera, tijekom 2001. godine nadležna tijela državne uprave 
provela su slijedeće nadzorne i kontrolne preglede:  
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Prekršajne prijave 
pravne odgovorne fizičke 

Z R Z R Z R 

1. Hoteli 249 56 72 287 18 18 19 14   
2. Moteli 12 4 4 20 1 1 1    
3. Turistička naselja 21 2 8 28  1  1   
4. Autokampovi 67 10 23 97 2  2    
5. Marine 18 3 9 36  1  1   
6. Ostali ugostiteljski objekti 98 11 36 130 6 8 6 8 1 3 
3. JP Hrvatske šume (šumarije) 105 31 31 91 2 2 2 2   
8. Nacionalni parkovi 7  5 9       
9. Parkovi prirode 16 3 7 30 3  3    

10. Ostali zaštićeni objekti prirode 14 3 8 25 1 1 1 1   
11. Benzinske postaje 376 24 89 146 4 55 3 51  1 

12. 

Pravne osobe u kojima se 
obavlja utovar opasnih tvari u 
motorna vozila, pretaču 
zapaljive tekućine i plinovi 

146 48 47 178 29 22 29 19  12 

13. 
Pravne osobe koje se bave 
proizvodnjom, prometom i 
korištenje eksplozivnih tvari 

93 16 15 34 2 1 2 1   

14. Prodavaonice oružja i streljiva 96  2 2 2      

15. 
Trase elektroenergetskih vodova 
s pripadajućim elektroenerg. 
građevinama 

66 51 21 77 1  1    

16. Željezničke pruge  16 6 23 31 2 1 2 1   
17. Glavni cestovni pravci 45 25 9 24 1 2 1 2   
18. Odlagališta komunalnog otpada 81 21 42 113 2 2 2 2   

19. 
Nadzor u jedinicama lokalne 
samouprave (Gradovi) 

104 54 35 122 6  6   7 

20. 
Nadzor u jedinicama lokalne 
samouprave (Općine) 

278 138 92 243 1  1   29 

21. 
Protupropisno spaljivanje na 
otvorenom prostoru 

        86 63 

 U K U P N O: 1.908 506 578 1.723 83 115 81 103 87 115 

 
Z = zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka 
R = rješenje o prekršaju po skraćenom postupku 

 
Uz navedeno u tablici, inspektori zaštite od požara obavili su redovni nadzor u 30  javnih 

vatrogasnih postrojba  i 178  dobrovoljnih vatrogasnih društava. 
 

Tijekom obavljenih kontrolnih nadzora inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih 
poslova utvrdili su da određeni broj rješenjem naređenih mjera zaštite od požara još nije proveden. Tako se, 
primjerice, u hotelsko-turističkim objektima ne poklanja dovoljna pozornost uvježbavanju osoblja u 
provedbi evakuacije i uporabi sredstava za gašenje požara, a na benzinskim postajama ne obavlja se 
stalna provjera tehničke ispravnosti opreme i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti.  
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Nadzorom je također utvrđeno da je stanje glede obveza jedinica lokalne samouprave u izradi 

procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za područje općine i grada ostalo nepromijenjeno. Neznatan je 
broj jedinica lokalne samouprave koje su izradile planove zaštite od požara u odnosu na prethodno izvješće. 

 
• temeljem točke 6. imenovano je Državno vatrogasno zapovjedništvo, te Operativna 

zapovjedništva priobalja i kontinentalnog dijela RH. Nadalje, u svim županijama ustrojena su 
vatrogasna zapovjedništva, održane su sjednice i izrađeni operativni planovi aktivnog 
uključivanja svih subjekata zaštite od požara; 

• temeljem točke 8. održana su dva seminara (Vatrogasna škola i Makarska)  i dva savjetovanja 
(Šibenik i Valbandon). Ističemo kako je na navedenim savjetovanjima i seminarima uočena 
nezainteresiranost (nedolazak) znatnog dijela predstavnika lokalne i područne 
(regionalne) samouprave;  

• temeljem zadaća iz točke 9., tijekom mjeseca travnja i svibnja, održani su informativno-
savjetodavni sastanci s predstavnicima poglavarstava jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i drugih zainteresiranih za zaštitu od požara na priobalju; 

• u provedbi točaka 18., 19. i 21., prikupljeni su osnovni podaci o potrebama i mogućnostima. Za 
točku 21a (gašenje požara eksplozivima) nabavljen je dio opreme i sredstava, a u tijeku je 
izrada specijalne opreme. Za razdoblje prije ljetne sezone 2002. godine planira se detaljno 
ispitivanje sustava gašenja požara eksplozivima. U pripremi su razrade idejnih projekata 
(munje, sustav veza); 

• Odlukom Vlade Republike Hrvatske dio objekata u sklopu zrakoplovne baze Divulje predan je 
na korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova za potrebe Centra za koordinaciju i vođenje 
gašenja požara na priobalju. U jednom objektu ustrojena je središnja vatrogasna baza za 
područje priobalja Republike Hrvatske, čime je djelomice realizirana točka 26.; 

• prema točki 27. izvršena je dodatna obuka pripadnika Javnih vatrogasnih postrojbi za gašenje 
šumskih požara. Isti su opremljeni odgovarajućom opremom. Obuka je, uz ostalo, sadržavala 
elemente desantiranja iz helikoptera, spašavanje ozlijeđenih vatrogasaca te mjere zaštite u radu s 
helikopterom, kao i suradnju i koordinaciju sa zračnim snagama. Obuku je završilo 400 
profesionalnih vatrogasaca, od kojih su, u razdoblju od  11. srpnja do 19. rujna 2001. 
godine,  262 vatrogasca bili angažirani na priobalju. 

• u suradnji s Ministarstvom obrane RH, prema točki 28., utvrđeni su uvjeti i način korištenja 
zračnih snaga. Napisane su odgovarajuće upute o načinu postupanja koje su dostavljene na 
teren; 

• razrađen je, temeljem točke 29., način gašenja (taktika i metode napada) požara otvorenog 
prostora uporabom zračnih snaga (samostalno i sa zemaljskim snagama). U sklopu obuke 
pripadnika intervencijskih postrojbi isto je prezentirano na terenu; 

• prema točki 33., tijekom svibnja i početkom lipnja opremljeni su i, u suradnji s Vatrogasnom 
školom MUP-a, osposobljeni pripadnici interventnih specijalističkih vatrogasnih postrojbi 
civilne zaštite MUP-a (1.194 pripadnika civilne zaštite); 

• prema točki 36. osnovano je povjerenstvo za operativnu uporabu bespilotnih letjelica u 
intervencijama gašenja požara otvorenog prostora. Zbog nedostatka materijalnih i financijskih 
sredstava, bespilotne letjelice tijekom razdoblja od lipnja do rujna 2001. godine nisu operativno 
uključivane u gašenje požara otvorenog prostora; 

• sukladno potpisanim i ratificiranim međunarodnim bilateralnim Sporazumima, razrađena je 
metodologija traženja i pružanja potrebne pomoći. Isto je usklađeno i s NATO Euroatlantskim 
centrom za koordinaciju pri otklanjanju posljedica katastrofa iz Bruxellesa. Tijekom požarne 
sezone u intervencijama gašenja požara otvorenog prostora na području Republike Hrvatske nije 
tražena pomoć međunarodnih snaga, a pripadnici naših postrojbi nisu djelovali izvan područja 
Republike Hrvatske. 

 
 

2. Ministarstvo obrane RH, kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na provedbi 
Programa aktivnosti obavilo je: 
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• provedba točaka 18., 26., 28., 29.  i  36.  obrazložena je u okviru izvješća o izvršenim zadacima 
Ministarstva unutarnjih poslova; 

• prema točki 35. proveden je dio dodatnog specijalističkog osposobljavanja pripadnika 
protupožarne zrakoplovne skupine (letačkog i tehničkog osoblja). Osposobljavanje je provođeno 
sukladno mogućnostima Ministarstva obrane. U završnoj je fazi obuka četiri kapetana za 
zrakoplove Canadair, pa se ove sezone očekuje povećanje broja posada za ovaj tip zrakoplova; 

• Ministarstvo obrane RH, temeljem točke 37., redovito prati stanje i korištenje resursa postojećih 
zrakoplova iz protupožarnih zračnih snaga. U dostavljenom izvješću upozorava se na 
problem malog broja helikoptera za protupožarnu zaštitu i nedostatne resurse postojećih. 
Stoga je upitna njihova uporaba za gašenje požara otvorenog prostora već u ovoj protupožarnoj 
sezoni; 

• temeljem točke 39. u svakoj gardijskoj brigadi ustrojene su po dvije zemaljske namjenski 
organizirane snage-postrojbe (NOS), jedna postrojba iz sastava HRZ i PZO (protupožarne 
zračne snage) i jedna iz sastava HRM (osiguranje prijevoza gasitelja i opskrbe vodom za 
gašenje požara). Zemaljske postrojbe (NOS) organizirane su kao postrojbe s 18 vojnika - 
gasitelja kojima je pridodano pet do šest profesionalnih vatrogasaca iz intervencijskih 
vatrogasnih postrojbi. 

Angažiranje NOS OS RH: 
- zemaljske snage, na 48 požara otvorenog prostora, ostvarile su 21.635 radnih sati 

(ukupno 1.096 vojnika - gasitelja). 
- protupožarne zračne snage ostvarile su ukupno 5.545 letova s 971 satom naleta na 

požarište, od čega: 
� protupožarni zrakoplovi Canadair (pet zrakoplova) - 3.104 letova i 429 sati naleta; 
� izviđačko-navalni zrakoplovi (dva zrakoplova) - 351 let i 189 sati naleta i izviđanja; 
� helikopteri Mi-8 MTV1 (deset helikoptera) - 2.090 letova s 353 sati naleta, pri čemu su 

prevezli 2.381 gasitelja i 100 tona vatrogasne opreme.  
- Postrojbe HRM (pomorske NOS) sudjelovale su na tri požara i prevezle 134 vatrogasaca 

(ukupno 9,5 sati rada brodova). 
• temeljem točke 40. ustrojeno je glavno vatrogasno zapovjedništvo OS RH, kao i središnja 

zapovjedništva za pojedine postrojbe namjenski organiziranih snaga (NOS). Navedena 
zapovjedništva koordinirala su angažiranje NOS-a te usko surađivala sa Centrom za 
koordinaciju i vođenje požara na priobalju - Divulje i Državnim vatrogasnim operativnim 
centrom – Zagreb; 

 
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u 

aktivnostima na provedbi Programa aktivnosti obavilo je: 
 

• prema točki 11., na temelju izvješća javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i 
parkovima prirode utvrđeno je slijedeće: 
� svi nacionalni parkovi te većina parkova prirode imali su izrađene Procjene ugroženosti od 

požara, Planove zaštite od požara i Pravilnike zaštite od požara. U skladu s tim izrađeni su i 
Operativni programi zaštite od požara, 

� u svim parkovima organizirana je motriteljska služba, 
� u NP Mljet i NP Brijuni tijekom turističke sezone dislocirani su profesionalni vatrogasci s 

tehnikom iz Bjelovara i Koprivnice, 
� neke javne ustanove regulirale su zaštitu svog područja određenim sporazumima s najbližim 

dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, 
� preventivne aktivnosti djelatnici nacionalnih parkova provodili su putem tečajeva 

protupožarne zaštite, održavanjem protupožarnih prosjeka, staza i putova, održavanjem 
sustava veza i protupožarne opreme, postavljanjem znakova opasnosti od požara te 
održavanjem vježbi gašenja od požara, kao i provedbom protupožarno-preventivnih nadzora; 

• zajedno s Inspekcijom unutarnjih poslova, temeljem točke 16., pregledano je 75 odlagališta 
komunalnog otpada i 11 građevinskog otpada. 
S tim u svezi, za odlagališta komunalnog i drugog otpada poduzeto je slijedeće: 
� Donijeto je 38 inspekcijskih rješenja s mjerama za otklanjanje nedostataka, 
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� Podnijeto je 17 prekršajnih prijava zbog neprovođenja mjera, 
� Naređena je sanacija i zatvaranje odlagališta na Žirju, Zatonu, te sanacija odlagališta 

u Pazinu i Buzetu kao i odlagališta Miran Dolac u Milni . 
 

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja dostavilo je Ministarstvu unutarnjih poslova 
izvješće o stanju odlagališta komunalnog otpada.  

U izvješću o kontrolnom pregledu navedeno je slijedeće: 
 -  na području Istarske županije najkriti čnije je bilo odlagalište u Rovinju gdje je, protivno 

svim zabranama, otpad povremeno spaljivan. Ostala su odlagališta bila zadovoljavajuća. 
-  na području Primorsko-goranske županije na odlagalištima u Čabru i Vrbovskom nije ništa 

poduzeto po inspekcijskim rješenjima. Ostala su odlagališta bila zadovoljavajuća. 
-  na području Ličko-senjske županije na odlagalištima nije bila osigurana stalna čuvarska 

služba,  
-  na području Zadarske županije uočeni su problemi zbog velikog broja otoka (Olib, Silba, 

Molat, Iž i Ist) , a brigu o odlagalištima vodi komunalna tvrtka Čistoća iz Zadra. Usprkos 
donošenju inspekcijskih rješenja i plaćanju novčanih kazni stanje na odlagalištima nije se 
popravljalo . 

-  na području Šibensko-kninske županije djelomično je postupano po inspekcijskim 
rješenjima, 

-  na području Splitsko-dalmatinske županije postupano je po inspekcijskim rješenjima, 
-  na području Dubrovačko-neretvanske županije na odlagalištu u Smokvici i Korčuli nije bio 

uređen protupožarni pojas, a na Lastovu nije bila organizirana čuvarska služba.   
 

4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na 
provedbi Programa aktivnosti obavilo je: 

 
• temeljem točke 5., u suradnji s poduzećem "Hrvatske šume" d.o.o poduzete su sve potrebne 

mjere propisane zakonom. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstava ističe kako je problem zaštite 
od požara na poljoprivrednim površinama vezan uz nedonošenje Odluka o agrotehničkim 
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u velikom broju županija. 
Do sada su Odluke donijele samo Primorsko-goranska, Istarska i Splitsko-dalmatinska 
županija. 

• provedba točke 18. obrazložena je u okviru izvješća o izvršenim zadacima Ministarstva 
unutarnjih poslova; 

 
5. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na 

provedbi Programa aktivnosti obavilo je: 
 

• provedba točke 18. obrazložena je u okviru izvješća o izvršenim zadacima Ministarstva 
unutarnjih poslova; 

• temeljem točke 25. Ministarstvu unutarnjih poslova dostavljeni su podaci o plovilima, te isti bili 
proslijeđeni korisnicima na teren; 

• inspekcija cestovnog prometa, prema točkama 12. i 13. obavila je nadzor uz državne ceste (78 
pregleda), županijske ceste (112 pregleda) i lokalne ceste (25 pregleda). Tijekom srpnja i 
kolovoza dodatno je obavljen nadzor na još 42 državne i županijske ceste. Pri tome je 
utvr đen niz nepravilnosti zbog kojih je donijeto 16 rješenja Hrvatskim cestama i 
Županijskim upravama za ceste. Ukupno je obavljeno 257 pregleda i donijeto 55 rješenja, 
uglavnom na priobalnom dijelu Republike Hrvatske, a pozornost je bila usmjerena na 
protupožarnu zaštitu cestovnih pojaseva. 

 
S tim u svezi, pregledom je utvrđeno da su izvršena uređenja cestovnih pojaseva uz ceste od raslinja, 

kao mogućih prijenosnika požara i opasnosti za sudionike u prometu. Uz navedeno, naglašeno je da je 
raslinje u stalnoj ekspanziji te da mjera uređenja cestovnih pojaseva treba biti stalna. 

Inspekcija za sigurnost željezničkog prometa u izvješću je istakla da je obavljen nadzor na 
dionicama željezničke pruge u ukupnoj dužini oko 300 km, te da je obavljen nadzor nad stanjem 17 vučnih 
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vozila (dizel vučnih vozila) u smislu provjere mjera zaštite od požara i nad 81 putničkim vagonom radi 
provjere stanja vatrogasnih aparata.  

Uz to, putem nadzora Inspekcije za sigurnost željezničkog prometa utvrđeno je mehaničko 
uklanjanje šiblja i niskog raslinja, kao i tretiranje pružnog pojasa kemijskim sredstvima (osim dionice 
Metković drž. granica - Ploče). Isto tako, organizirana je čuvarska i ophodarska služba, kao i promatračko - 
dojavna služba, a na vučnim dizelskim vozilima provođene su provjere na ispušnim sustavima i na kočionim 
umetcima.  

U dodatnom pregledu, provedenom tijekom srpnja, utvrđeni su određeni nedostatci na 
željezničkim vozilima, o kojima su "Hrvatske željeznice" upoznate dopisom kl. 341-05/01-01/12 
urbroj 530-09-01-1 od 31. srpnja 2001. godine, s obvezom uklanjanja istih. 
 

6. Državni inspektorat, kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na provedbi Programa 
aktivnosti obavio je: 

 
• temeljem točke 14. sastavio je plan nadzora za gospodarske inspektore u području šumarstva i 

dostavio ga svojim područnim jedinicama i ispostavama na Jadranskom području RH; 
 

O obavljenom inspekcijskom nadzoru ovom Ministarstvu dostavljeno je izvješće u kojem je 
istaknuto: 

 
-  Državni inspektorat obavio je sve zadatke po Programu aktivnosti, 
-  do 15. svibnja 2001. godine inspekcijskim pregledom obuhvaćeno je 157 subjekata i 

objekata nadzora, sastavljen je 71 zapisnik i donijeta su 4 rješenja o otklanjanju utvrđenih 
nepravilnosti. Usto su provedeni svi planirani kontrolni pregledi tijekom požarne sezone. 
Pri tome je posebno uočen problem neorganiziranog cjelodnevnog dežurstva na 
odlagalištima građevnog otpada na koja se odlažu i zapaljivi otpadi. 

-  tijekom srpnja i kolovoza proveden je dodatni inspekcijski pregled nad 160 subjekata i 
objekata nadzora, sastavljeno je 77 zapisnika i donijeto jedno rješenje o uklanjanju 
utvrđenih nepravilnosti;   

 
• prema točki 15. elektroenergetski inspektori u području elektroenergetike i gospodarski 

inspektori u području šumarstva i inspektori zaštite od požara MUP-a obavili su nadzor u 
razdoblju od 09. do 13. travnja 2001. godine; 

 
Po obavljenom kontrolnom nadzoru Državni inspektorat je dostavio izvješće i u istom istakao: 
 

-  elektroenergetski inspektori obavili su kontrolni nadzor po donesenim rješenjima i utvrdili 
da je HEP izvršio naređene mjere u zadanim rokovima, dok su ostale neizvršene mjere za 
koje je utvrđen dulji rok, 

-  distribucijska područja obavila su sječu raslinja ispod niskonaponskih vodova, ali je 
izostala sječa raslinja ispod visokonaponskih vodova (prijenosna područja). Ista je 
kasnila zbog dovršenja postupka javnog nadmetanja za izvoditelja radova. 

- Hrvatska elektroprivreda je 19. travnja 2001. godine donijela Odluku o osnivanju 
Koordinacijskog tima za praćenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku. Navedeni Koordinacijski tim proveo je niz dodatnih mjera sukladno Pravilniku o 
zaštiti od požara Hrvatske elektroprivrede (ažuriranje planova i procjena ugroženosti od 
požara, provjera protupožarnih uređaja i opreme u objektima elektrodistribucije, uspostava 
komunikacija između distribucijskih područja i županijskih stožera za gašenje požara). 

 
Nadalje, Državni inspektorat tijekom srpnja i kolovoza prikupio je podatke o oštećenjima 

elektrodistribucijske mreže izazvane požarima te obavljao nadzor, sukladno tehničkim propisima, 
sanacija oštećenja. 
 

7. Državni hidrometeorološki zavod  kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na provedbi 
Programa aktivnosti obavio je: 
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• temeljem točke 17. svakodnevno je Državnom vatrogasnom centru dostavljao Indeks opasnosti 
od nastanka požara na otvorenom prostoru (u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna). Isti je, po 
potrebi, proslijeđivan odgovarajućim subjektima zaštite od požara; 

• prema točki 20. izrađen je Idejni projekt sustava za praćenje i lociranje munja na jadranskom 
području. Međutim, uvođenje sustava u operativnu uporabu zahtijeva angažiranje 
dodatnih financijska sredstva. Daljnja razrada projekta zavisi o mogućem financijskom 
ulaganju drugih zainteresiranih korisnika; 

 
8. Državna geodetska uprava nositelj je točke 18. koja je obrazložena u okviru izvješća o izvršenim 

zadacima Ministarstva unutarnjih poslova. 
 
  

9. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim 
područjima na županijskoj razini kao nositelji i sudjelovatelji u aktivnostima na provedbi 
Programa aktivnosti:  

 
• U svezi s aktivnostima iz točke 5., veći dio navedenih Javnih ustanova nema samostalno 

razrađene Planove motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara; 

• sukladno odredbama točke 11. Javne ustanove većim dijelom nisu dostavile izvješća o 
poduzetim dodatnim mjerama zaštite od požara. Inspekcija zaštite prirode Ministarstva 
zaštite okoliša i prostornog uređenja i inspekcija zaštite od požara MUP-a izvršili su 
inspekcijski nadzor zaštićenih dijelova prirode, i to Nacionalnog parka - “Risnjak” Crni Lug, 
“Paklenica” Starigrad, “Krka” Šibenik; Parka prirode - “Velebit” Gospić, Telašćica” Sali, te 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije splitsko – 
dalmatinske i Arboretum “Trsteno” u Trstenom, u razdoblju od 14. do 18. svibnja 2001. O 
stanju provedenosti mjera zaštite od požara u navedenim zaštićenim dijelovima prirode 
sastavljeno je posebno izvješće; 

• motriteljsko – dojavna služba, sukladnom obvezama točke 24. riješena je uglavnom preko 
poduzeća “Hrvatske šume” d.o.o. koje pokrivaju dobar dio državnih i privatnih površina 
sustavom motriteljskih postaja, a samo NP "Risnjak" i NP "Paklenica" imaju samostalne 
motriteljsko-dojavne služe. Park prirode "Telaš čica" i NP "Kornati" imaju izvi đačko-
preventivne ophodnje. 

 
10. "Hrvatske šume" d.o.o. dostavile su izvješće Ministarstvu unutarnjih poslova i istakle provedbu 

slijedećih zadataka u: 
 

• sukladno točci 5. izradile su planove motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 
dostavili iste županijskim vatrogasnim zapovjednicima; 

• prema točci 10. donijele su planove izrade šumskih prosjeka za razdoblje od 2001. do 2005. 
godine. Navedeno je kako su radovi na izgradnji i održavanju protupožarnih prosjeka s 
elementima cesta obavljani u skladu s godišnjom dinamikom plana. Pri tome su izvijestili kako 
je  od 230,50 km planiranih prosjeka izgrađeno 152,43 km (66%), dok je od 830,91 km 
planiranih protupožarnih cesta za održavanje realizirano 456,08 km (55%); 

• sukladno točci 24. ustrojena je motriteljsko-dojavna služba i opremljena potrebnom opremom; 
• prema odredbama iz točke 34., za područje krša ustrojene su 23 interventne grupe i to u 

Upravama šuma Delnice - 2, Senj - 2, Gospić - 1, Buzet - 4 i Split – 14.  Za kontinentalni dio 
RH ustrojene su 292 jedinice. Nadalje, na određeno vrijeme bilo je zaposleno 500 radnika na 
poslovima motrenja i dojave. 

 
Osim toga, " Hrvatske šume"  d.o.o. izvijestile su ovo Ministarstvo kako su, kao sudjelovatelji u 

zadaćama Programa aktivnosti, izvršili slijedeće: 
• prema točci 7. postavili su jumbo plakate s upozorenjima opasnosti od požara uz glavne 

prometnice, a sudjelovali su i u emitiranju spotova o zaštiti šuma od požara u najgledanijim 
televizijskim terminima. Sudjelovali su u emitiranju poruke o protupožarnoj preventivi putem 
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radio postaja, a postavljeni su i znakovi upozorenja i zabrane uporabe otvorenog plamena na 
površinama šuma I. i II. Kategorije; 

• temeljem zadaća iz točke 12., sve državne šume razvrstane su po stupnjevima opasnosti od 
požara i ucrtane u pregledne zemljovide. Podaci se mogu dobiti od Uprava šuma. 

 
11. "Hrvatske željeznice" nositelj su zadataka iz točke 13. Temeljem izvješća inspektora HŽ, koje je 

dostavljeno Ministarstvu unutarnjih poslova, istaknuto je slijedeće: 
 

-  Uprava HŽ - Hrvatskih željeznica donijela je Odluku o donošenju Plana i programa posebnih 
mjera zaštite od požara na HŽ - Hrvatskim željeznicama za 2001. godinu, 

-  izvršeno je tretiranje pružnog pojasa na prugama visoke požarne ugroženosti tijekom mjeseca 
travnja, 

-  uz pruge pored redovne ophodnje uvedena je i pojačana ophodnja opremljena sredstvima veze 
za dojavu požara, 

-  uspostavljena je stalna motrilačka služba na mjestima s najboljim pregledom kritičnih 
usponskih dijelova pruge, 

-  osigurano je pružno vozilo (TMD) koje je nadziralo dionicu Kaštel Stari - Labin Dalmatinski, 
- prijevozna sredstva s diesel-motorom opremljena su iskrolovkama na ispušnom sustavu, 
-  kočioni sustavi redovno su održavani i kontrolirani, 
-  putnici su upozoravani (putem razglasa prije polaska vlaka) o zabrani bacanja zapaljivih 

predmeta iz vlaka na zemljište uz željezničku prugu. 
 

Hrvatske željeznice, na temelju izvršenih pregleda na prugama Split-Knin, Knin-Zadar, Knin-
Gračac, Perković-Šibenik, Gračac-Javornik, Rijeka-d.g.Šapjane i Rijeka-Plase zaključuju da su izvršene sve 
radnje propisane Programom aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2001. godini. 

 
Tijekom srpnja i kolovoza Hrvatske željeznice su osigurale 24-satno dežurstvo pružnog vozila s 

opremom za gašenje požara na nepristupačnim terenima Županije splitsko-dalmatinske, pooštrile nadzor 
ispravnosti iskrolovki i kočionog sustava na vučnim i vučenim vozilima te u nadzor mjera zaštite od požara 
uključili kontrolore unutarnje revizije Hrvatskih željeznica. 

 
12. "Hrvatske ceste" d.o.o. i "Hrvatske autoceste" d.o.o. nositelji su zadataka iz točke 12. temeljem 

koje su intenzivirali radove redovnog održavanja na košnji trave, krčenju i uklanjanju niskog i 
visokog raslinja u područjima visokog indeksa opasnosti od izbijanja požara. Uspostavljena je 
ophodnja državnih cesta sukladno Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta 
("Narodne novine", br. 111/99), odnosno osigurani su redovni pregledi temeljem Pravilnika o 
održavanju i zaštiti javnih cesta ("Narodne novine", br. 25/98 i 162/98) radi osiguranja nadzora nad 
aktivnostima na cesti i njenom zaštitnom pojasu i pravovremene dojave o nastanku požara 

 
13. Institut "Ru đer Bošković" nositelj je zadataka iz točke 21b temeljem koje su provedeni inicijalni 

sastanci o realizaciji sustava za  rano otkrivanje požara u vidljivom i IC dijelu spektra. Projekt je 
trenutno u mirovanju radi najavljene promjene Projekta obnove i zaštite obalnih šuma (financiran iz 
zajma Svjetske banke) te redefiniranja ustroja zaštite i spašavanja Republike Hrvatske. 

 
14. "Brodarski institut Zagreb" nositelj je zadataka iz točke 21c temeljem koje je Vlada Republike 

Hrvatske je utvrdila radnu skupinu za izradu projekta višenamjenskog broda. "Brodarski institut 
Zagreb" izradio je studiju izvodljivosti višenamjenskog broda. Međutim, zbog visoke cijene 
izrade broda i troškova eksploatacije, pojedina ministarstva odustala su od sudjelovanja u 
projektu (Ministarstvo  obrane, Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja). Projekt je 
trenutno u stanju mirovanja. 

 
15. Hrvatska vatrogasna zajednica kao nositelj zadataka i sudjelovatelj u aktivnostima na provedbi 

Programa aktivnosti obavila je: 
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• provedba točaka 6., 8., 9. i 19. obrazložena je u okviru izvješća o izvršenju zadaća Ministarstva 
unutarnjih poslova; 

• temeljem točke 5. sudjelovala je, preko vatrogasnih zajednica gradova, općina i županija, u 
izradi planova; 

• u suradnji s "Hrvatskim šumama" d.o.o., prema točki 7., provela je održavanje prethodno 
postavljenih (250 komada) i postavljanje novih panoa (250 kom) uz glavne magistralne ceste 
prema priobalju i uz obalu. Na navedene panoe postavila je jumbo plakate. Nadalje, u 
informativno promidžbenoj aktivnosti izradila je i distribuirala promidžbene letke (100.000 
kom), promidžbene majice (1.500 kom), letke očuvanja okoliša u funkciji zaštite od požara 
(300.000 kom), informativno promidžbeni kalendar za 2002. godinu (100.000 kom). Objavila je 
šest tekstova na 23 stranice u Vatrogasnom vjesniku (glasilo Hrvatske vatrogasne zajednice s 
10.000 primjerka naklade), te sudjelovala u tisku Biltena o požarima 2000. godine (u dogovoru 
s Ministarstvom unutarnjih poslova). Za navedene aktivnosti ukupno je utrošeno  
1.031.845,86 kuna; 

• sukladno točki 22., prema utvrđenim uvjetima za zapošljavanje u razdoblju od 15. lipnja do 15. 
rujna (s izuzetkom Zadarske županije - od 01. srpnja do 10. rujna; te Ličko-senjske županije - 
od 26. lipnja do 15. rujna) u 100 vatrogasnih postrojbi u sedam priobalnih Županija  
zaposlen je 501 "sezonski" vatrogasac. Od prethodno predviđenih 580 vatrogasaca, broj 
uposlenih je smanjen poradi ograničenih financijskih sredstava. Navedeni broj dodatno 
zaposlenih vatrogasaca ukupno je bio angažiran 612 radnih dana, a za naknade je utrošeno 
5.823.200,00 kuna (od čega 50% iz sredstava Programa aktivnosti), a za opremanje utrošeno 
je 510.400,00 kuna (1.018.76 kuna po vatrogascu). Za opremanje i naknade za sezonske 
vatrogasce utrošeno je ukupno 6.333.600,00 kuna. Županijske vatrogasne zajednice dodatno 
su angažirale 176 vatrogasaca i za iste izdvojila dodatna sredstva za opremanje; 

• temeljem točke 32. provedena je dislokacija vatrogasnih snaga s tehnikom (po dva vatrogasca s 
vatrogasnim vozilom) iz kontinentalnog u 18 mjesta priobalnog dijela Republike Hrvatske. 
Ukupno je ostvareno 1.448 dana dislokacije i utrošeno 995.434,04 kuna (za dnevnice i 
osiguranje vatrogasaca, gorivo, troškove prijevoza, servis i popravak vozila). Troškove 
smještaja i prehrane osigurala je lokalna samouprava, osim na dvije lokacije (Janjina i Ston), 
koje troškove je snosila Hrvatska vatrogasna zajednica (90.000,00 kuna za 152 dana 
dislokacije); 

 
16. Zadaće jedinica lokalnih i podru čni (regionalnih) samouprava kao nositelja i sudjelovatelja u 

aktivnostima na provedbi Programa aktivnosti opisane su u okviru izvješća subjekata kako je 
prethodno navedeno. Od nenavedenih zadaća ističemo: 

 
• sukladno točki 1. Programa aktivnosti, odnosno odredbama Zakona o zaštiti od požara iz 

1993. godine, većina jedinica lokalne samouprave još uvijek nije donijela planove zaštite 
od požara. Ističemo da su samo 143 grada i općina (25,1%) od ukupno 569 u Republici 
Hrvatskoj donijela navedene planove. Ako promatramo samo područje priobalja,  od ukupno 
221  grada i općina samo su 84 (38,0%) donijela odgovarajuće procjene i planove (uglavnom 
u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji). Napominjemo da su planovi jedina osnova za 
izgradnju kvalitetnog sustava protupožarne zaštite, odnosno vatrogastva na određenom 
području ;  

• temeljem točke 2., Planovi uključivanja subjekata u gašenje požara nisu dostavljeni 
Ministarstvu unutarnjih poslova; 

• temeljem točke 3., Planovi operativne provedbe Programa aktivnosti nisu dostavljeni 
Ministarstvu unutarnjih poslova; 

• sukladno točki 4.,  vatrogasni zapovjednici u pravilu bili su uključeni u stožere Civilne zaštite; 
• vezano za točku 5. Programa, u kojima su predstavnička tijela gradova, odnosno općina bila 

dužna izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući planove i zabranu 
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim površinama ili građevinama u vrijeme 
velike opasnosti za nastajanje i širenje požara, može se konstatirati da jedinice lokalne 
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samouprave nisu u potpunosti postupile, već se oslanjaju na planove motrenja odnosno na 
motriteljsku službu koju su organizirale i ustrojil e Hrvatske šume; 

• prema točki 6., predstavnička tijela u većini slučajeva nisu dostavila imenovana operativna 
zapovjedništva, odnosno Planove uključenja subjekata na svom području  u akcije gašenja 
požara; 

• temeljem točke 10., predstavnička tijela gradova, odnosno općina na priobalnom i otočnom 
području nisu osigurala financijska sredstva za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena 
šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba; 

• temeljem točke 22. utvrđeno je da 2 grada i 45 općina na području sedam priobalnih 
županija nema vatrogasnu postrojbu. 

 
Uz to, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na priobalju osigurale su samo dio 

financijskih sredstva za opremanje i djelovanje vatrogasnih postrojbi i "sezonskih" vatrogasaca. 
 
• sukladno točki 24.; predstavnička tijela gradova, odnosno općina u većini slučajeva nisu 

organizirale motriteljsko-dojavnu službu i izviđačko-preventivne ophodnje, već se 
oslanjaju na motriteljsku službu koju su organizirale i ustrojile "Hrvatske šume"d.o.o.; 

• prema točki 31., u većini slučajeva nisu utvrdili uvjete, ustroj i način korištenja 
mehanizacije; 

• temeljem točke 38., u većini slučajeva nisu razradile planove angažiranja ljudskih, 
materijalnih i tehni čkih resursa pri složenijim događajima. 

 
 
 

ZAKLJU ČAK 
 
 
 a) sukladno pokazateljima za 2001. godinu (broj požara, opožarene površine, materijalne 
štete, stradali) procjenjujemo da je sezona 2001. bila uspješnija od prethodne. Ističemo nekoliko 
bitnih razloga koji su tome prethodili: 
 

1. korektna provedba Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na području Republike 
Hrvatske kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 25/01) u kojem je jasno 
definiran način zapovijedanja, narastanja snaga sukladno stupnju opasnosti te odgovornost u vođenju 
intervencija na svim razinama. 

 
 

2. dobra koordinacija između intervencijskih postrojbi, namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske 
(zemaljske, zračne i pomorske) i vatrogasnih postrojbi, te visoki stupanj odgovornosti, zalaganja i 
organiziranosti u protupožarnoj zaštiti otvorenog prostora na priobalnom dijelu Republike Hrvatske.  

 
 

3. pojačan rad inspekcijskih službi Državnog inspektorata i nadležnih ministarstava, koje su 
kontinuirano provodile redovne, izvanredne i kontrolne preglede sukladno rokovima izvršenja 
propisanim u Programu aktivnosti i Planovima rada. Temeljem nalaza na terenu, rješenjima su nalagale 
provođenje propisanih i utvrđenih mjera zaštite od požara, a u slučajevima neprovođenja naloženih mjera 
žurno su pokretane prekršajne prijave. 

 
 

4. uočen je porast stupnja odgovornosti i realizacije zadataka većeg dijela izvršitelja i sudjelovatelja 
Programa aktivnosti u odnosu na proteklu godinu. Međutim, dio sudjelovatelja i nadalje ne provodi u 
potpunosti sve potrebne aktivnosti koje su im propisane ovim Programom. 
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5. povoljna meteorološka situacija također je rezultirala smanjenjem broja požara i opožarene 
površine. Takva ocjena može se potvrditi uvidom u dostavljene podatke drugih zemalja mediteranskog 
područja (Grčka, Španjolska, Italija) koji u 2001. godini također bilježe značajno manji broj požara 
otvorenog prostora. 

 
 

b) uočeni bitni nedostaci u provedbi mjera i zadataka Programa aktivnosti te zakonskih 
odredbi: 

 
1. većina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije izradila procjene ugroženosti i 
planove zaštite od požara. Ističemo da su samo 143 grada i općina (25,1%) od ukupno 569 u Republici 
Hrvatskoj donijela navedene planove. Ako promatramo samo područje priobalja,  od ukupno 221  grada 
i općina samo su 84 (38,0%) donijela odgovarajuće procjene i planove (uglavnom u Istarskoj i 
Primorsko-goranskoj županiji). Napominjemo da su planovi temelj izgradnje kvalitetnog sustava 
protupožarne zaštite, odnosno vatrogastva na određenom području  

 
 

2. ističemo veliki problem neprovođenja mjera zaštite od požara u šumama i poljoprivrednom zemljištu 
u privatnom vlasništvu. Napominjemo da je isto izraženo upravo na područjima velikog i vrlo velikog 
stupnja ugroženosti, a posebice na otocima.  

 
3. posebno ističemo problem koji iskazuje podatak kako na području priobalja postoje gotovo isključivo 
"divlja" odlagališta otpada. Isto naglašavamo iz razloga što su takova odlagališta vrlo često mjesta 
nastanka požara otvorenog prostora. 
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2002. GODINU U ODNOSU NA 
PROŠLOGODIŠNJI PROGRAM AKTIVNOSTI 

 
Tekst Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera u zaštiti od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. 
godini usklađen je sa svim subjektima provedbe zadataka istog. 
 

1. Temeljem dostavljenog prijedloga Programa aktivnosti zaprimljeno je 29 dopuna i primjedbi devet subjekata 
provedbe zadataka Programa aktivnosti, dok devet subjekata nije imalo primjedbe na predloženi tekst: 
• Ministarstvo zdravstva 
• Ministarstvo financija  
• Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave 
• Ministarstvo turizma 
• Ministarstvo znanosti i tehnologije 
• Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 
• Državna geodetska uprava 
• «Hrvatske ceste» d.o.o. 
• Hrvatska elektroprivreda, d.d, 

 
2. Od zaprimljenih 29 primjedbi  Ministarstvo unutarnjih poslova je, u suradnji sa stručnim službama uvažilo i u 

tekst unijelo 22 primjedbe slijedećih subjekata provedbe Programa aktivnosti: 
 
a) Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja 
točka 5. - osiguranje sredstava za  izradu planova motrenja i dojave iz proračuna pravnih osoba  koje gospodare/koriste 
na zaštićenim područjima (krajolicima); 
točka 13.- provedba dodatnih mjera zaštite od požara za nacionalne parkove i druga područja prirode od posebne 
važnosti; sredstva osiguravaju jedinice područne (regionalne) uprave (odredba iz PA 2001. da sredstva osiguravaju 
javne ustanove); 
točka 18. – brisati sudjelovanje sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva (sanitarna inspekcija ne provodi mjere 
zaštite od požara); 
točka 23. - nadzor inspekcije zaštite okoliša u primjeni novih metoda gašenja u smislu djelovanja novih metoda na 
prirodu i okoliš 
 
b) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva  
točka 14.- umjesto riječi «visoki stupanj» stavljeno «vrlo veliki i veliki stupanj opasnosti od šumskog požara»; 
točka 19. dostava izvješća o ustroju stručnog tima MUP-u, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i Centru za 
obavješćivanje RH 
 
c) Ministarstvo obrane 
točka 30. umjesto Plana intervencija, uporabu namjenski organiziranih snaga temeljiti na Planu uporabe OS RH u PP 
sezoni 
točka 38.- prijedlog obnove flote helikoptera, NOVA TOČKA 
točka 39. - utvrditi uporabu zračnih luka za zračne snage OS RH bez naknade,  NOVA TOČKA 
točka 43.- opremanje namjenski organiziranih snaga iz sredstava Državnog proračuna. 
 
d) Državni inspektorat 
točka 10.- temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu – propisivanje agrotehničkih mjera u dijelu koji se odnosi na 
zaštitu od požara NOVA TOČKA  
 
točka 11.- mjere zaštite od požara u šumama kojima gospodare pravne osobe temeljem Zakona o šumama NOVA 
TOČKA  
u točkama 14., 15. i 26. u sudjelovatelje uključiti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Inspekciju za poljoprivredno 
zemljište) 
u točkama 16. i 17. u izvršitelje uključiti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Inspekciju za poljoprivredno 
zemljište) 
 
e) Državni hidrometeorološki zavod 
točka 19. dodati stavak o dostavi stvarnog i prognostičkog indeksa 
 
f) «Hrvatske šume» d.o.o. 
točka 12.– brisati suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika 
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točka 14. – utvrditi godišnji plan održavanja pojasa uz prometnice 
točka 19. – prognostičke indekse opasnosti dostavljati poduzeću «Hrvatske šume» d.o.o. 
 
g) Hrvatska vatrogasna zajednica 
točka 33. iz Programa aktivnosti za 2001. godinu brisana, sredstva preusmjerena za dodatno upošljavanje vatrogasaca 
 
h) Ministarstvo unutarnjih poslova 
točka 7. – izvršitelj zadatka MUP, Hrvatska vatrogasna zajednica u sudjelovatelje, prema mišljenju Pravne službe 
MUP-a; udruga građana ne može biti izvršitelj zadataka u raspodjeli sredstava Državnog proračuna 
točka 23. – brisati navode projekata 
točka 28. - Centar za koordinaciju «Divulje» dio točke izvršen, planirati opremanje vatrogasne baze za sjeverni 
Jadran 
točka 29. iz Programa aktivnosti 2001. – brisana 
točka 33.- Planove dislokacije dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova 
točka 40. - Planove angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa dostaviti županijskom zapovjedniku 
 
 

3. Od zaprimljenih  29 primjedbi  Ministarstvo unutarnjih poslova je, u suradnji sa stručnim službama nije 
uvažilo 7 primjedbi  slijedećih subjekata provedbe Programa aktivnosti: 

 
a) Hrvatska vatrogasna zajednica 
točka 1.  mijenjati Zakon o zaštiti od požara- dozvoliti vatrogasnim zapovjednicima izradu i provedbu procjene 
ugroženosti planova zaštite od požara- ne može se definirati u Programu aktivnosti 
točka 24. - insistirati na povećanju broja dodatno uposlenih vatrogasaca nije uneseno u tekst – dodatno upošljavanje 
provest će se prema mogućnostima 
 
b) Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja 
točka 18. brisati Hrvatsku vatrogasnu zajednicu iz sudjelovatelja 
točka 27. uvesti brodove- čistače u planove za uporabu plovila, nije uneseno u tekst, ali plan uporabe plovila ne 
isključuje uporabu brodova – čistača 
 
c) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
točka 26.- uvođenje komunalnih redara- poljara; općina ili grad može uvesti takvu službu 
 
d) Hrvatske željeznice 
točka 15.- obvezati korisnike zemljišta uz pružni pojas da isti održavaju, održavanje pružnog pojasa je obveza 
Hrvatskih željeznica 
 
e) Uprava šuma Split 
točka 26. - uvesti stalnu motriteljsko-dojavnu službu temeljem stupnja ugroženosti šuma (termin iz Pravilnika o zaštiti 
šuma koji još nije usvojen) zadatak nije moguće definirati na temelju prijedloga Pravilnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


